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الدولية،)السمخة53*كاها00،ا5لأحولح!هاح4!االعالميةالمعارفدائرة،الأول:رئيسييرمصدريرمنموادهاالموسوعةهدهاستمدتفيأء

الموادتلكتنقيحمع،الدائرةتلكموادمنالكتيرترجمحيثأم(،!89و7991وأ!69و5991و4991وأ!3!و2991طبعات

عاليةسمبةالثانيةالطعةبهذهبلعتوالتي،المعرفةمجالاتمحتلففىعربلاحثون!اقامالتىالإضافات،الثانىوإسلاميا؟عربياومواءشها

عمدالعزيزبنسلطانمؤسسةموقفصبالضرورةتعبرلاوأفكارآراءسالموسوعةتتضمسهمافإنولدا.للموسوعةالإسلاميةالعرليةالهويةتعمق

وعملرأيصتعبروإنماسك(بم)وورلدالعالميةالمعار!دائرةأو(،والتوزيعللستسرالموسوعةأعمال)موسسةالاشرةالمؤسسةأو،الخيريةسودآل

الموسوعةهذهتتطورأدوالمأمولوإسلاميا.عرياومواءمتهاوتنقيحهابمراحعتهالامواأوترجموهاأوالموادكتمواالذيىالمتحصصين،الأساتدةمئات

فىوالتمهيدالطمعتينمقدمتيانظر.اللهبإددوالتحديثالتنقئوالمواءمةاستمرارمع،والإسلاميةالعربيةالموادسمزيدلمجاضافة،طبعةبعدطمعة

.الأولالمجلدصدر

التمويه.وحبلذا،لتريفةلبويةوأحاديت،كريمةقرآليةآياتالمو!وعههدهتحويفيأ:

الثانيةالطبعة

(أم99هـ)1419!،وايوزيعللنشرالموسوعةأعمالكامؤسسة

النشرأثناءالوطنيةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالموسوعة

مم742.*67.1ص807

)سحموعة(8،699-530-32ردمك

(11)محلد308-43-0691.

العريةالموسوعات-أ

3100181353ديوي

0181353:الإيداعرقم

)سحموعة(08.699-5-32-3ردصك

(11)حلد6!9.-308-43-.

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة65311الرياض-29"72بص

(1)8871914:فاكمى-(1)5491914:تلفون
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6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالطعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكامعواء،ومميلةبأي

إللا،غيرهاأوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفىإدحالهأو

وأاستنساحاكانتأو،ميكاليكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

النالتر.منكتابيبإذن
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العربية،الهجاءحروفترتيبفيالعاشرالحرفالراءر.

ويساوي.العربيةالأبجديةالحروفترتيبفيوالعشرون

حسابانظر:.الجملحسابفي2(00)الرقمعدديا

الترتيبفييأتيالقديمالصوتيالترتيبوفي.الجمل

ابنعندعشروالرالغأحمد،بنالخليلعندالعشرين

الرابعالترتيبفييأتيالحديثالصوتيالترتيبوفي.جني

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندعشر

مجهور،مكررلثويصوتالراء.الصوتيةالصفات

سريعا،تكرأرااللثةعلىاللسانضرباتتكرارعنينتج

اللسانويكونالمكرر.الصوتالراءصوتسميولذلك

الرئتين.منالخارجالهوأءطريقفىمسترخيا،نطقهحال

فيخلقيةولعيوب.نطقهعندالصوتيةالأوتاروتتذبذب

وأالغينصوتمثلالراءصوتالناسبعضينطقاللسان

تختفي،الشمسيةالحروفمنوالراء.لثغةوتسمىاللام

انظر:.الرسولمثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لاممعها

الصامت.

المهملةالحروفمنالراءحرف.الكتابيةالصفات

فيرهكذا:مفردةالنسخخطفيوتكتب(.المنقوطة)غير

فرمثل:فيص،هكذا:قبلهابماومتصلة،رهبةمثل:

بعدها.بماولاتوصل

الألفباء.بمالأبجدية،العربيةالحروف:أيضاانظر

العطر.،الشمحاسة،الأنفانظر:.الرائحة

فضائيةسفينةيقودالذيالشخصالفضاءرافد

يطلقروسيا،فيالفضاء.فييعملأو(،فضائية)مركبة

الفضاءروادويقوم.كوزمونوتسالفضاءروادعلى

وإطلاقالفضاءومحطاتسفنبتشغيلوالكوزمونوتمم!

إجراءوكذلك،الصناعيةالأقمار)استرجاع(وإعادة

الفضاء.فىوالعلميةوالطيةالهندسيةالتجارب

إدارةفيالفضاءرواديعمل،المتحدةالولاياتفي

فيويتدربونويعيشون.ناساالقوميةوالفضاءالطيران

هيوستنفيالموجودجونسون.بليندونفضاءمركز

الفضاءروادمننوعينناساتختار.تكساسبولاية

رائد.للبعثةومتخصصفضائيقائدهما:لرحلاتها

روادأغلبالفضاء.سفينةفيويتحكميأمرالقائد،الفضاء

البحريةأوالجويةالقواتفيضباطايكونونالقوادالفضاء

يقومونالبعثةمتخصعصو.رتبهمحمسبتعيينهميتمحيث

وإطلاقالتجاربومواصلةوأجهزتهاالفضاءمركبةبصيانة

.أخرىأنشطةيؤدونوكذلك،الصناعيةالأقمار

مرتباتلمجقاضونالجيحقفىكانواالذينالبعثةمتخصصو

مرتباتيتقاضونالمدنيونالبعثةومتخصصو،رتبهمحعسب

المدنية.خدماتهمنوعحعسب

رالحرفلتمثيلخاصةطرى

!

العردم!.مورسإ!ارات

يةألجد"

لعلاصاا

السعودكة!فيالمشخدحةالأشاريةبرول

العرلي.الخطمنمخثلفةدأنواعأرأالواء

،

رسيلفااالكوفي

الطاعي.التسحفيالراءمننماذج

ر

بداية

-الرفعهثييوالدا



الفضاءرائد6

سطهحعلىترىهاديالعلم.أم916يوليو02ليالقمرس!علىهمطاأرمسترونجونيل)أعلى(ألدرينإدوي!القمر.سطحعلىففماءرجل

ملوحا.ليبدوالسلكمنبإطاربسطهتم،الرياحالمعدومالقمر

الفضاءرائداختيار

والفف!اءللطيرانالأمريكيةالوطنيةالإدارةبدأت

طلباتقبولفيأم859أغسطسأولفي)نماسا(

.مستمرةبصفةالبعثةومتخصصيالفضاء،لقادةالالتحاق

مجموعاتفيالفضاءرواداختياركان،الوقتهذاقبل

علىالحصولالمتقدمينعلىيجبشعخصا.35إلى7من

العلومأوالهندسةفيأعلىدرجةأوالبكالوريوسدرجة

للسنتحديدلايوجد.الرياضياتأوالفيزيائيةأوالبيولوجية

والعقليةالجسمانيةكفاءتهمإثباتالمتقدمينعلىيجببل

الشخصية.والمقابلةالطيالكشفخلال

1)000أكملقديكونأنالفضاءرائدعلىيتعين

كذلك.مستوىأعلىعلىنفاثةطائرةكقائدطيرانساعة

أما.أم،39و63.1بينأطوالهمتتراوحأنيجب

إلىيحتاجونفلا،البعثاتمتخصصيلوظائفالمتقدمون

لينأطوالهمتتراو!أنويجب.الطيرانفيالخبرةهذه

.39،أمو52.1

الفضاءرائدتدريب

المركباتقواديمضي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

مركزفيعامةتدريباتفىمشةمدةالبعثةومتخصصو

التدريبهذامنبنجاحالانتهاءوبعدللفضاء.جونسون

أطوارخمسةالتدريبيتضمنفضاء.رواديصبحون

الطران،تدريبات2-،دراسيةمناهجأ:أسالعمية

تدرسات5-،للبعثةتدريبات4-،النجاةتدريبات3-

خاصة.

نأيودونالذينالمتقدمونيدرس.الدراسيةافما!ى

وعلموالفيزياء،،الهوائيةالدينامي!صاعلمفضاءرواديكونوا

وعلوماالفضاء،سفنمتابعةوأساليبالأعضاء،وظائف

هذهفيالخبرةذويالفضاءروادمحاضرةتكون.أخرى

الفضاء.فيالفضاءبروادالاتصالكيفيةعنالموضوعات

والاعتماداتالأجهزةبأنفسهمالاخرونناسارجاليناقع!

الفضائية.الرحلةبرنامجلتحقيقالمالية

رائدتدريبفىهاماجزءاالمناهإلدراسيةتعتبر

فيالفضاءرائددرسفقد.مركوريبرنامجمنذالفضاء

محركاتفيمناهدرا!صيةوجمينيمركوريبرنامجي

بالإضافة.الحاسوبونظريةالطيرانوميكانيكاالصواريخ

جيولوجياأبولوفضاءرواددرسالدراسيةالمناهجهذهإلى

أخرىوأماكنوآيسلندا،،هاوايإلىسافرواكماالقمر.

أخذالقمر.سطحلصخورالمشابهةالناريةالصخورلدراسة

الفلك،علمفيدراسيةفصولآسكايلابطاقم



الفضاءرائد

التجاربأداءعلىلتساعدهمالحياةوعلوموالجيولوجيا،

الفضاء.محطةتشغيلإلىبالإضافةوالمشاهدات

الطائرةفيالتدريباتهذهتتم.الطيرانتدريبات

متخصصىليكونوا،المتقدمونلايقوم38.-تالنفاثة

بل،الهبوطأوالصعودأثناءالنفاثاتهذهبقيادة،بعثة

منأكثرارتفاعاتعلىالنفاثاتمناورةعلىيتدربون

وحماية،الطائرةكهرباءالمتقدمونهؤلاءيدرلر.كمأ،5

استعمالعلىيتدربونكذلك.أخرىوأنظمة،الحياة

اللإنقاذ.كرسى

منأقلفترةالطيرانعلىالبعثةمتخصصيتدريبيتم

6691عاميفياختيارهمتمالذينالفضاءروادعلماء

الطرانتدريباتمنكاملعامإكمالويجب.ام679و

الفضاء.فيللطرانناساتقبلهمأنقبلالحربي

علىالفضاءروادتدريبتمفقد،مركوريبرنامجمنذ

قواداأجمكونواالمتقدمونيتدرب،واليوم.الوزنانعدام

الجاذبية،انعداممنقريبوضععلىبعثاتومتخصصي

القوسيةالارتفاعاتمنسلسلةعبرالطائراتطيرانخلال

جسمفىالوزنمنعدمييطفونفهمالغطس!.وأماكن

كذلك.قوسكلعبرثانية03خلالالطائرةفيمحشو

الوزنانعدامهووهذا.الوزنانعدامالماءفيالطفويحاكي

الفضاء.رحلاتفىالمطلوب

بعدالنجاةكيفيةالمتقدمونيتعلم.النجاةتدرلمات

سفينةهبوطمثل.الغابةفيأوالماءفىاضطراريهبوط

ويهبطالفضاء.مكوكطيرانقبلالمحيطفيالعائدةالفضاء

ليكونوأالمتقدمونيتدربلكن،جويممرعلىالفضاءمكوك

فإنهممثلا،الماء.فيالمفاجئأ!بوطاعلىفضاءرواد

عبربالمظلةالسحبلمحاكاةمظلةفيالماءخلاليسحبون

لروأدالمتقدمونيتمرنكذلك.الرياحهبوبأثناءالمياه

فيمعلقينيكونونبينما،المياهفىالهبوطعلىالفضاء

النجاةعدةمنيتخلصونثم،النجاةعدةحاملينالمظلات

مروحية.بطائرةينقذواأنوينتظرونالنجاةطوقيركبونثم

فضاءروادليكونواالمتقدمينأنذلكإلىيضاف

يعدهمالتمرينهذا.الغاباتفيالعيشعلىيتمرنون

هناكتكونكذلك.النائيةالمناطقفيألاضطراريللهبوط

والصحراء.الغاباتفيالعيشتدريبات

العملياتمسرحتصميمتتضمن.للبعثةتدرلمات

الهندسيةالأعمالوكذلك،الطيرانفىالتحكموأنظمة

يعهدالتدريبهذاخلال.الاجهزةعلىوالتعرف

ونشاطاتالفضائىالطيرانمهامالفضاءلروادللمتقدمين

،المهاملهذهأدائهمحسبتقويمهمويتم.معاونةأخرى

إمكانيةالتدريباتوتحدد.الأخرىالتدريباتعلىوكذلك

لا.أمفضاءروادالمتدربينقبول

فيفردافضاءرائدأصبحمنكلبالضرورةيقبلولا

21نحوطويلاانتظرواالفضاءروادقادةفبعض.البعثة

رائديواصلالانتظار،وخلالالفضاء.فيالطيرانقبلعاما

روادوبعض.مختلفةهندسيةمهامفيالعملالفضاء

مناطقأوالتجهيزاتمنالعديدفيخبراءيصبحونالفضاء

علىالفضاءرائدتساعدالخاصةالمعلوماتهذه.التشغيل

لازمةهذهالخاصةمهاراتهمتكونبحيثللطيرانيعينأن

البعثة.أهدافلإنجاز

أغلبيقضىفإنهطاقمفيالفضاءرائديعينعندما

فممطأجهزةو!ط.المحاكاةأجهزةعلىالتدريبفيوقته

نحو8الطاقمأعضاءيقضيالفضاء.رحلةظروف

منجزءكلليكررواالمحاكاةأجهزةفياليومفيساعات

مستمرةبصفةالطاقمأعضاءالمعلمونويعطى.الرحلة

الطارئةالمواقفلكللتهيئتهموتصحيحهالحلهامشاكل

المحتملة.

منأكبروقتاالمحاكاةأجهزةفيالفضاءرواديمضي

هيالمحاكاةأجهزةأنيعتبرونفهمالفضاء.فيبقائهم

الحقيقية.الرحلاتفيسيواجهونماأجلمنجيدإعداد

الفضاءرواداستعملمثلا13-أبولورحلةففي

إلىللرجوعمركبتهمفيالقدرةومصدرالأكسجين

الفضائيةمركبتهمأصابانفجاربعدسالمينالأرض

إنجازهافيصعوبةأقلالعمليةهذهكانتوقد.الأسالممية

باستخدامعليهاتدربقدكانالفضاءروادطاقملأن

.المحاكاةأجهزة

بالحجمكلوذجفيأيضاالفضاءروادتدريبيتم

الطبيعيالحجمنموذجيساعدالفضاء.لسفينةالطبيعي

مماثلةأحوالفيوالمعيشةالعملممارسةعلىالطاقمأعضاء

الفضاءرواديخزنالحقيقيالنموذجفيالفضاء.سمفينة

!مظربزحصليونوفأ.ألكسيالرائدالففاء.فىسيرأول

صوراليأخذأم،659مارس81في2فوسكهودالفضاءسفينة

سفيخةفيبالتحكمللياييفبافيلالفضاءرائدقامبيسما.المركبةويختبر

لشخصين.تتسعالتيالفضاء
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وشز

.بوتوماسسلاشون.كورونالدد.برالدفانسالفضاءرواد

كوباسو!.نوفاليرىليولوفأ.ألكسىالفضاءرائدمعستافورد

كرينن.لوروبرتيونجو.حونالفضاءرواد

رايد.كساليالفصاءرائدة

شارماراكي!المضاءرائد

أت!ضفوأوليحفيو!سوا!وفلاديميركيزيمليونيدالفضاءرائد

عبدالعزيزبنسلمانبنسلطادالمسلمالعرلىالفصاءرائد

بودريباتريكالفرنسىورميله

وديفيدهاوكهـ.وفريدريككوفيريتشاردالمضاءرواد

نيلسوند.وحورجلاوج.موحودهيلمررح

ماناروفوموسىتيتو!فلاديميرالفضاءرائد

لتحارمادهيلينالفضاءرائدة

فوليمايكلالفضاءرائد

بولياكوففاليريالفضاءرائد

لوأ

لوأ

لوأ

لوأ

لوأ

لوأ

لوأ

أول

لوأ

لوأ

لإنجازا

الأرضحولمدارلميشحص

الفضاءفيأمريكى

الأرضحولمدارفيأمريكي

الفضاءفيسيدة

الفضاءفييسيريتححص

أمريكيينبشخصينفضاءرحلة

أمريكيةمميادةسفينة

القمرحولبشريةرحلة

القمرعلىيهبطيتمحص

دوارةلشريةفضا!محطة

أمريكيةبشريةلضاءمحطةأول

أبولو-اختبار)برنامجدوليةفضائيةلعتةأوأ!

سويوز(

الفضاءلمكوكرحلةأول

الفضاءفىأمريكية!يدةأول

المضاءفيهنديأول

الفضاءفييوما237تسجيل

ديسكفريالفضائيالمكوكطاقمضمىكانا

تشالنجرالفحاربعدأمريكيةبشريةرحلةأول

الفضاءفيكاملعامتسحيل

الفضاءفىلريطهانيةصيدةأول

الفصاءفيبريطانيرجلأول

الفضاءفىيوما438أكم!ط

كذلك.أجهزتهمويختبرونالطعاميجهزونحيثأشياء،

الفضاء.مركبةمنوالخروجالدخولعلىيتدربون

تمريناتشهرا18حوالىالمتمرنغيرالفضاءرائديمضي

يحتاجفإنهالفضاءفيسافرالذيالفضاءرائدأما.للرحلة

ثانية.مرةللسفريصئجاهزاأنقبلفقطشهور6إلى

مهامعلىالفضاءرواديتدرب.خاصةتدرلمات

الفضاءروادتعلممثلا.الرحلاتكلمنجزءالاتكون

أبولو-،الروسي-الأمريكيالاختباربرنامجفيالمشتركون

تدريباتفيوشاركواالروسيةاللغةأم759عامسويوز

وجمهورياتالمتحدةالولاياتمنكلفيالطرانمحاكاة

السوفييتي.والاتحادالشرقيةأوروبا

الفضاءمعاملفىيعملونالذينالفضاءروادلمجدرب

تيربلإبراءلازمةوأجهزةخاصةمعداتتشغيلعلى

للمكوكالفضاءروادبعضويتدرب.وهندسيةعلمية

علىللتمرينالخلفمنبهمتلقينفاثةبطائراتالفضائي

.أمانخطدونالفضاءسفينةعنبعيداالطيران

الأرضعلىالفضاءرائد

علىالفضاءبعثاتعلىالمتدربونالفضاءرواديعمل

يعملونالذينوهؤلاءالفضاء.فىيعملونكما،الأرض

المتحكمينمنوالتعليماتالمعلوماتيرسلونالأرضعلى

ظهرتوإذا.الرحلةلطاقموالعلماءوالمهندسينالرحلةفي

بمساعدةحلولآيجدواأنيحاولونفإنهمالمشاكل

الاخرين.والخبراءالمهندسين

سفينةتصميمتغييرعلىالفضاءروادساعدلقد

طاقمأصرفمثلا،.أنظمتهاوعملالفضاء()مركبة

الفضائي،المكوكفينافذةوجودضرورةعلىمركوري

طيرانفيأكثروتحكم،الداخلمنيفتحصغيروباب

الفضائيالمكوكفيالفضاءرواديعملحيثالسفينة



ن!جاجارينيوري

السوفييتىالاتحاد

شخصأول)سابقا(

الفضاء.فيدرحلةيقوم

ردارمدارهفيوضع

مرةالأرضحول

أبريل12فيواحدة

سفينةفيام619

.فوستوكالفضاء

فيساعدواكذلك.الأجهزةفيمللتحكممثاليبترتيب

الصناعية.الأقمارإصلاحادواتمثلخاصةمعداتتطوير

الأمريكيينغيرالفضاءرواد

للفضاءرائدا75منأكثرإرسالتمأم619عامومنذ

اخرينروادالكن.السابقالصوفييتيالاتحادمنأغلبهم

وتشيكوسلوفاكيا،وكوريا،وبلغاريا،نستانأفغامنجاءوا

ومنغوليا،،لهندوالمجر،وا،وفرنسا،نيالماوأ،(بقاسا)

خلالروادأربعةمات.وفيتناموسوريا،ورومانيا،وبولندا،

رائدماتام،679عامأبريلففيالفضاء.رحلات

سفينتهمظلةفشلتعندماكوماروففلاديميرالفضاء

ملاحماتام،719يونيوفي.تعملأنفىالفضائية

باتساييفوفيكتور،دوبروفولسكيجورجيالفضاء

رحلةخلالالفضاءسفينةداخلفولكوفوفلاديسلاف

.بكفاءةالعملفىالصغيرالبابسدادفشلعندما،العودة

جاجارينيوريمركزفيالفضاءملاحىتدريبيتم

يغادرموسكو.منبالقربالنجوممدينةيسمىوالذي

أسيافىتقعالتيكوزمودرومبايكونورمنروادأطقم

فينائيةمسطحةمنطقةفيالهبوطويكون.الروسية

فوقالطرانينتهيماوغالبا.كازاخستانجمهورية

الزراعية.الحقولفيالأرض

مركبةإلىطريقهمفىالرواد-71/6/8591يومصباح

.المكوك

الفضاءرائد

أولجلينهـ.جون

دارأمريكىفضاءرائد

مرات3الأرضحول

،م2691فبراير02في

فيبالتحكمجلينقام

الفضائيةالكبسولة

بعدفرندشيب-7

الالي.التحكمتعطل

عسكريينقادةالسوفييتالفضاءملاحىأوائلكان

أعمارهممنالعشريناتفىأغلبهموكان.طيرانومعلمي

رحلةومنذالفضاء.منعودتهمبعدللكلياتوأرسلوا

الفضاءطاقماحتوىام،639عامتيرشكوفافالنتينا

وأطباء.مدنيينمهندسينعلىالروسى

فىعامينمنأقلالفضاءلملاحىفريقأولأمضى

ثابترياضيبنشاطالأصليالبرنامجبدأحيث،التدريب

والتزحلقالعميقالغطس!علىواحتوى.شهرينلمدة

ولى.والمياهالأرضفوقبالمظلاتوالقفزوالمصارعة

منإنهحيث،النشاطاتهذهالأمريكيالبرنامجيتضمن

.جيدةجسمانيةحالةفيالفضاءرواديكونأنالمتوقع

القوةفىتدريباتالروسيالبرنامجتضمنكما

وحجرات(،الجاذبيةفىزيادةتهيئ)آلةالمركزيهالطاردة

هوآخروجهاز.الرعبحجرةتسمىعزلوخليةحرارية

.الغثيانلاختبارصمموالذيوالهزالدورانكرسى

الروسيالبرنامجفإنالفضاء،عنمعرفتهماتمبسبب

التدريبكانفقد،المثالسبيلوعلى.صعوبةأصئأقل

الفضاءملاحويقضي،واليوم.أقلبالمظلاتالقفزعلى

والعملالمعقدةالفضاءسفنأنظمةدراسةفيالوقتمعظم

الروسالفضاءملاحيإنوحيث.المحاكاةأجهزةداخل

أيامسبعةاستغرقتالتيالفضائيةالرحلةمنعودتهملعدالطاقمهبوط

تقريبا.ونصف



الفضاءرائد01

الفضاءرائدفارسومحمد)أعلى(الفضائيةالمركبةداخلالسعوديالففاءرائدسعود،آلعبدالعزيزبنسلمانبنسلطانالأمير

)أسفل(.الفضاءرحلةفيصاحبهالذيالروسيالفريقمعالسوري



11الفضاءرائد

تدريبهمفإنالفضاء،فيالعامقرابةإلىالبقاءلهميتو!

فهم.طويلةفضائيةلرحلاتواستعداداتشروطايتضمن

فضائية.لرحلةللاستعدادسنوات01-8يمضونالان

العربالفضاءرواد

عربيةوتجاربواهتماماتجهودوهناكبعيدزمنمنذ

عباسمحاولاتأقدمهالعلالفضاء،مجالفيوإسلامية

الأميررحلةأنإلا.فرناسبنعباسانظر:،فرناسابن

خاصة،أبعادمنفيهامابكلتعتبر،سلمانبنلمملطان

عربي.مسلمرائدبهايقومفضائيةرحلةأول

للاتصالاتالعربيةالمنظمةقامتبم8591عامفي

عبدالعزيز.بنسلمانبنسلطانالاميربترشيحالفضائية

الطائراتبعضقيادةفيخبرةولهأصلامدنيطياروهو

.تجاريطيرانرخصةويحمل(طيرانساعةأ!...)

مدينةمواليدمنوهوعاما،28وقتهاالعمرمنولمجلغ

في-الادابفىالبكالوريوسعلىوحاصل،الرياض

الأمريكية.كولورادوبولايةدنفرجامعةمنالإعلاموسائل

الفضاء.فىالتجاربلعضيجرودوزملاؤهسلطانالأمر

لمراحلرحلتهقبلسلمانبنسلطانالأميرخضعوقد

الصناعيالقمرنشركيفيةمنها:المستوىعاليةتدريبية

وكذلكس!إلأرض،منكم032بعدعلىالعربي

-)هاسلبلادطرازمنتصويرآلةباستخدامالتصويركيفية

الجزيرةلشبهالجيولوجيةالتضاريسصورلالتقاط5(00

العربية.

يونيو17اهـالموافق504رمضان92يوموفي

لتأخذالمعمورةأنحاءجميعمنالوفودجاءتأمء89

الحاملةالمنصةعلىالمطلةالمدرجاتفيالخصصةأماكنها

التاريخيةالانطلاقةوتمت،ديسكفريالفضائيللمكوك

ولا-العالمأخذاللحظاتهذهوفىالمحدد،موعدهافى

رائدأولانطلاقةتفاصيليتابع-واللإسلاممطالعريلمميما

مرحلةمنبالعربلينتقل،التاريخفىمسلمعربىفضاء

المواكبةإلىالفضاءمجالفىالحديثالتقنيالتقدممراقبة

البثبدأللرحلةالأولاليوموفي.المجالهذأفىوالمشاركة

تمالثانياليوموفي،الصناعيةالأقمارلنشرالتليفزيونى

انصرفالثالثاليوموفي،العربيالصناعيمالقمرإطلاق

باتريكالفرنسيوزميلهسلطانالاميرالعربيالفضاءرائد

بتجربتهمالخاصةالتجاربمنمجموعةإجراءإلىبودري

فيالبشريالجسمأعضاءسلوكلرصدالمشتركةالطية

.الوزنانعدامحالة

وكانتبنجاحالفضائيةالرحلةتواصلتوهكذا

يومالرياضالعاصمةفىالكبيرالشعبيوالاستقبالالعودة

.أم859عاميوليو11الخميس

العربىالرائداختيارتمأنهأيضابالذكروالجدير

عنيزةمواليدمنوهواحتياطيا،رائداالبسامعبدالمحسن

ويبلغ،السعوديةالعربيةبالمملكةالخبربمدينةحالياويقيم

فيالبكالوريوسدرجةعلىوحاصلسنة37العمرمن

،بالرياضالجويةفيصلالملككليةمنالطرانعلوم

منأكثرمسلمعربىكطيارالبسامحصيلةوتبلغ

المقاتلةالطائراتقيادةفىقضاهاطيرانساعة2و006

والنفاثة.

صلةذاتمقالات

ولدنأنيل،آرمستروع

الابنيوحينإدوين،ألدرين

نكفرا،نبورما

يميروفنالدفالشينافا،تيرشكوفا

ألكسيفيتمقيوري،جاجارين

هيرتشلحونجلير،

الفضاءرحلات

الأصغربارلتأل!شبرد،

فرناسبنعباس

الموسوعةفي

واهسملمينالعربعدالعلوم

الاتصالاتقمر

الصناعيالقمر

سكوت.مكاربشر،

كسفرالكيب

للفضاءحونسونمركز

الثانيهيجنزإدوارد،وايت

وأنرجون،يونج
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الموفموععرعنا

الففماءرائداختيار-ا

الفضاءرائدتدريب-2

للبعتةتدريمات-دالدرا!ميةالماهح-أ

حاصةتدريباتهـالطيرالىتدريبات-ب

النحاةتدريبات-ح

الأرضعلىالفضاءرائد-3

الأمريكيينغيرالفضاءرواد-4

لعربالفضاءارواد-5

أسئلة

القمر؟علىالمضاءرائديصسعماذا-أ

اغضاء؟الرائدالرئيسيةالمهامما-2

المصاء؟روادتدريبيغلمادا-3

تدريبهم؟معطمالفضاءرواديتلقىأين-4

؟المحاكاةما-5

الفضاء؟ملاحيتدربلرنامحتعييرتمكيرو-6

المضاء؟لروادتدرسالماهإلتيأهمما-7

يلاند.آيسترإ:نظرا0لغة،لويبارا

الذراتتجذبالتيالقوةالكيمياءفيتعنيالرايطلأ

علىالقوةهذهوتعتمدمعا.وتبقيهابعضنحوبعضها

.للذراتالإلكترونيالتركيب

تنشأ.تساهميةوإماأيونيةإماالكيميائيةوالروابط

وأذرةإلىذرةمنالإلكتروناتبانتقالالأيونيةالروابط

أيوناالإلكتروناتتفقدالتىالذرةوتصبح.أخرىذرات

أيوناتإلكتروناتتكتسبالتيالذراتوتصبحموجبا،

المرتبط"ح*د!(الصوديومكلوريدمركب،ذلكمتال.سالبة

)،د!(صوديومذرةتعطيعندمايتكونوالذيأيونئا،

أيوناتبينالكهربائيةفالجاذبية))ح(.كلورلذرةإلكترونا

تبقى-اح(السالبةالكلور)+"دم(وأيوناتالموجبةالصوديوم

متماسكا.المركب

فيأكثرأوذرتانتشتركالتساهميةالرابطةوفى

إلكترونمنالمشتركالزوجويتكون.الإلكتروناتأزواج

فيتقريباالعناصركلوتكونالذرتين،منكلمنوأحد

يوجدفمثلا،.تساهميةبروأبطمرتبطةالقياسيةأوضاعها

فذرةتساهميا.مرتبطةجزيئاتهيئةعلىعادةالهيدروجين

غيروهيفقطواحدإلكترونلهاالواحدةالهيدروجين

فيالذرتانتشتركالهيدروجينجزيءفيولكن.مستقرة

أكثر.ثباتابذلكوتحققان،إلكتروناتزوج

التيدلشركاتتجاريةهيئةالمباشرالبيعرابطة

عملهم.أماكنأوبيوتهمفيللمستهلكينالمنتجاتتبيع

والأدواتالتجميليةالموادعلىالمنتجاتهذهتشتمل

المياهومصافىوالكتبوالأطعمةالمنزليةوالأجضةالمنزلية

نحوفىالوطنيةالرابطةهذهوتوجد.والثيابوالألعاب

علىتؤثرالتيالتشريعاترابطةكلتراقببلذا.أربعين

الوطنيالمستويينعلىالمباشرالبيعفىالعاملةالشركات

علىللتدريبدراسيةحلقاتتجريوكذلك.والعالمى

الشركةعلىيجبأخلاقياقانوناوتفرض،والبيعالتسويق

اتباعه.العضو

قروضاتقدمعالميةرابطةالدوليةالتئميةرابطة

عامتأسمستوقد.التنميةمشروعاتلدعمالناميةللبلدان

تستطئولاالمعونةإلىتحتاجالتيالبلدانلمعاونةام069

البلدانوتعطى.المعتادةبالشروطكافيامالآتقترضأن

الدوليةالتنميةرأبطةقروضلتسديدسنة5.مهلةالمقترضة

،المتحدةللأممتخصصةوكالةوهىفوائد.أيةدون

والتنمية،الإنشاءلإعادةالدولىبالبنكزمالةوتربطها

الرابطةعضويةأنكما.واحدةإداهـةمغاتسيرهماحيث

الدولي.البنكأعضاءلجميعمتاحة

الدولي.البنكأيضا:انظر

منظمةاسياشرقيجنوبشعوبرابطة

وهيآسياشرقىجنوبدولمنسئدولمنمكونة

وتايلاندوسنغافورةوالفلبينوماليزياوإندونيسيابروناي

التعاونأواصرزيادةإلىالرأبطةهذهوتسعى.فيتنام

منالرغموعلىالأعضاء.الدولبينوالثقافىالاقتصادي

أنهاإلاوالاستقرارالسلامتحقيقإلىالرابطةهذهسعى

عسكريا.حلفاليست

جنوبشعوبرابطةفيالأعضاءالدولوتتعاون

،السكانعددتحديدتشملمختلفةميادينفيآسياشرقى

ويقوم.العلميةالأبحاثتشملكما،الخدراتومنع

بتبادلالدولهذهمنوالفنانونوالطلابالمعلمون

فىالسياحةلدعمخططاالرابطةهذهوتعد.الزيارات

بينها.فيماالدراساتبرأمجوتشجعالأعضاء،الأقطار

.الدولهذهبينالتجارةحواجزتقليصإلىتسعىكما

معتعاملهاعندمجموعةشكلفيالدولهذهوتعمل

.الأخرىوالمنظماتالأقطار

الرابطةبهذهالأعفساءالدولخارجيةوزراءيجتمع

التيالمشاريعولدراسةالرابطةسياسةلتحديدعامكل

الجمعياتفهذه.المنظمةلهذهالختلفةالجمعياتبهاتوصى

الاتصالإلىوالزراعةالغذأءمنتمتدمواضيعتتناول

الدولمنوموظفينخبراءمنوتتكون.الجماهيري

هذهمشاريعكلتطبيقعنمسؤولونوهمالأعضاء

السكرتاريةأوللرابطةالإداريةالهيئةوتعمل.المنظمة
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الخاصةالسياساتكلتنفيذمنالتأكدعلىالمركزية

إندونيسيا.فيجاكرتاهوالسكرتاريةومقر،بالمنظمة

عاماسياشرقيجنوبدولرابطةتأسعستلقد

خلالالأعضاءالدولبينالتعاونوازدادام،679

حكوماترؤساءفاجتمع،العشرينالقرنمنالسبعينيات

أشياء.عدةعلىواتفقوا،أم769عاممرةلأولالدولهذه

تقليصوعلى،قلتإذاالأساسيةالمنتجاتكلاقتساممنها

البضائععلىالمفروضةالضرائبخاصةالتجارةقيود

وإضافةبلد.كلفيصناعيمشروعبناءوقرروا.المستوردة

وألمجلس،المركزيةاسمكرتاريةالرؤساءأسسفقدذلكإلى

الرابطةتعمل.الدولهذهبينتنشأقدالتيالخلافاتلحسم

إليها.والباكستانوالهندبورماضمعلى

المنظماتان!:.الإسلاميالعالمرابطة

(.الاسلاميالعالم)رابطةالإسلامية

المهجر(،)مدرسةالشحرانظر:ا!.الرا!

نسيب.عريفة،

منظمةالبريطانيةالقدماءالمحاربينرابطة

المسلحةالقواتفىللخدماتالسابقينالأعضاءتضم

وشخصية،،ماليةإعاناتالمنظمةهذهوتمنح،البريطانية

وعائلاتهم،والنساء،،الرجالمن،والعاطلين،للمعوقين

الخدمة.فيسابقاالعاملين

القدماءالمحاربينرابطةفروعمنآلافوهناك

الاجتماعيةالرعايةأمنإدارةموظفوويعمل،البريطانية

والأرامل.الحربمعوقيمساعدةفيالرابطةمع،بأمانة

الأسبوعخلالعامكلفىالمتطوعينمنالكتيرويبيع

ليومأحديوم)أقربالهدنةبذكرىللاحتفالالسابق

أجلمن،العالميةالحربوشعارات،شاراتنوفمبر(11

الرابطةهيجإيرلأسس.الرابطةأموالرصيدزيادة

.أم219عامفيالقدماءللمحاربينالبريطانية

إلىتضافالتيالمكوناتأحداوصاصإفيلرايم

أيضاالمادةهذهوتسمى.المحركاتأداءلتحسينالبترول

يصدرهالذيالطرقأوالخبطتقلللأنهاذلكالخبطممانعة

مكابسهفىالبترولاحترقإذابالخبطالمحركويبدأ.المحرك

هذهتتسببكماإليها.دخولهمنبسيطةفترةبعدأوبسرعة

ذاته،المحركقوةخفضفى،الخبطتسببالتيذاتهاالحالات

منقليلةكميةووجود.العملعنتعطلهفيقتسببقدبل

المشاكل.هذهيقللالبترولفيالرصاصإثيلرالغ

)البترولالمرصصالبتروليستخدمالذيالمحركوينتج

موادعلىيحتويدخانا(الرصاصإثيلرالغعلىالمحتوي

،الجويللهواءتلوثايسببالذيالرصاصبينهامنكيميائية

وهي،الحافزةالمحولاتفعاليةتخريبأيضايسببكما

العواملمنللحدالسيارةعادمعلىتركبالتيالأجهزة

تصنيعالزيتشركاتبدأتفقدولذاللهواء.الملوثة

إلىذاتهالوقتفيعمدتكمامرصصة،غيرمحروقات

المرصص.البترولفيالرصاصإثيلرابعكميةتقليص

منكبيرةكمياتعلىالمحروقاتمنالأنواعهذهوتحتوي

قلتفقدلهذاونتيجة.المحركخبطتقاومالتىالأخرىالمواد

منالأنواعهذهفياللازمالرصاصإثيلرابع!إلىالحاجة

تماما.انعدمتتكونتكادبالاحرىأو،المحروقات

.البترول،الأوكتانعدد:أيضاانظر

ذابلشير،الونعديمسمملالكر!نعلوريدراج

ولصنع،والمطاطالزيوتلإذابةصناعيايستخدم،للإحتراق

لدفعتستعملالتيأي،الدافعةوالموادالتبريد،غازات

الردق.أجهزةمنالسوائل

علىالماضىفييستعملالكربونكلوريدرابعكان

وأالمرضيسببأنهوجدولكن،للتنطفوامحعنطاق

قابليتهعدمإلىوبالإضافة.أبخرتهاستنشقتإذاالوفاة

غازاتإلىيتحولولكنهبالماء،يمتزجلافإنهللاحترأق

رالغاستعمالالدولبعضمنعتوقد.التسخينعندسامة

.المنزلفيالمتداولةالموادصناعةفىالكربونكلوريد

الكلوربامرارالكربونكلوريدرابعالمصنعونيحضر

كبريتيدبثانىالكلوربمزجأو،الملتهبالكوكفحمعلى

كلوريدلرالغالكيميائيةوالصيغة.الميثانأوالكربون

(حح.4هيالكربون

م؟(.752-؟،اهـ؟35-؟)العدويةرابعة

النساءإحدى.البصريةالعدويةإسماعيلبنترابعةالخيرأم

فيالمبكرالصوفيالمذهبدعائمومنالشهيراتالعابدات

بطنوهمعتيكآلإلىبالولاءأبوهاانتعسب.والأدبالحياة

جاءتهناومن،عدوةبنوعتيكالومنقيس،بطونمن

سنةالمؤرخونيذكرولمبالبصرةولدت.العدويةنمسبتها

الثانىالقرنفيالصوفيالشعررائدةوهىولادتها.

النسكفيوبلغت،والعبادةبالصلاخاشتهرت.الهجري

العربيالتراثحفظوقد.شريفةمنزلةوالزهدوالفضل

بعضهميذكرالزهد.فيوأقوالهامواعظهاعنشتىأخبارا

فيهجعتالفجرطلعفإذاكلهالليلتصليكانترابعةأن

الصلاةإلىتثبثمالفجريسفرحتىخفيفةهجعةمصلاها

نأيوشكلاتقومين،كموإلى،تنامينكم"يانفس:وتقول

(.البعثيوم)تقصد"بصرخةإلامنهالاتقوميننومةتنامى

دينية،مسائلعنويسألهاإليهايذهبالثوريسفيانوكان
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قائلا:حالهارقةرأىوقدرابعةعلىوأشارعليها.ويعتمد

مابعضلغيرفلاناجاركأتيتفلورتةحالآأرىعمروأم"يا

ألمستحالى؟سوءمنوماترىيالمسفيان:لهفقالت،أرى

لافقرالذيوالغنىمعه،لاذلالذيالعزفهو؟الإسلامعلى

نألأستحىإنيوالله؟معهلاوحشةالذيوالأنس،معه

فقاملايملكها؟منأسألهافكيفيملكهابممنالدنياأسأل

أقوالهاومن."الكلامهذامثلماسمعت:يقولوهولمحفيان

".ظلمتهممنفاستوهبنيظلمنىمنلكوهبتقد"اللهم

إليها:ينسبالذيالمشهورالشعرومن

الهوىحب:حبينأحبك

لذاكاأهللأنكوحبا

الهوىحبهوالذيفأما

سواكاعمنبذكركفشغلي

لهأهلأنتالذيوأما

أراكاحتىللحجبفكشفك

ليولاذاكذافيالحمدفلا

وذاكاذافىالحمدلكولكن

فيخلكانابنيذكركماالقدسمدينةفىتوفيت

.اختلافوفاتهاسنةوفى،الأعيانوفيات

سكانعددنشاطا،الجديدةغينيابابواموانئأكثررالول

منهوتشحن،نيوبريتنفىويقع.نسمة379/41المدينة

تفوفالمجففالهندجوزولبالكاكاو،منكميات

البلاد.فىآخرميناءأيمايستوعبه

الشمالىالطرفعندهاربرسمسونعلىرابولوتقع

جبلبركانويرتفع،نشطةببراكينمحاطةوهيلنيوبريق،

فوقم006علىمايزيدإلى-البراكينأكبروهو-كومبيو

وتحمل،جميلطبيعيبرفأرابولوتحظىس!إلبحر،

القريبة،المزأرعمنالمجففالهندجوزولبالكاكاوالسفن

.بسماركأرخبيلومن

والإداريةالتجاريةالمدينةسابقوقتفيرابولوكانت

بركانانثارأم379سنةوفي،الجديدةغينيافيالرئيسية

الحربوخلالومينائها.المدينةمنكبيراجانباودمرا

اليابانىالجيشقامام(459-1)939الثانيةالعالمية

مراتالمدينةالحلفاءقواتوقصفت،رابولباحتلال

الثانية.العالميةالحرببعدبنائهاإعادةوتمت،عديدة

فيالبريالنباتانظر:.عشبةالسيئائية،الرابية

(.السينائيةالرابية)عشمةالعربيةالبلاد

كاتب.؟(م3551-؟4941)دراسموا،بيليهرا

وبانتماجروويلجارجانتوواالكوميديالعملألف،فرنسي

تشبعلاالتىورغباتهماالعملاقينهذينقصةيحكىالذي

العمل،هذافي،الفكاهةرابيليهاستخدموقدلعظمها،

سبيلفعلى.التساؤلموضععصرهمؤسساتليضئأهم

فىبانتاجروويل،لتعليمالكوميديةالأوصافتسخرالمثال

العصر،ذلكفىالمتبعةالتعليمأساليبمنالأمر،حقيقة

الرغموعلى،الموضوعهذافيالخاصةرابيليهآراءعنوتعبر

فيبرغبةكتبأنهإلاالفظةبفكاهتهرابيليهشهرةمن

.الموضوعاتمنالعديد

والتحقالتورين،مقاطعةفيشينوقربرابيليهولد

فيإجازةوتلقىام052فيالفرنسيسكانالرهبانبسلك

وقامالطبومارس،مونبلييهجامعةمنأم053الطب

.أم546إلىأ32ءفىبتدريسه

وهوبمانتماجروويلكتاببنشرام532فيرابيليهقام

تحتمؤلفاسمدونصدرشهير،شعبيلعملاستمرار

وبينماام(.)532نتوواجارجاالعملاققصةعنوان

أضاففقد،للعملالشعبىالإيقاععلىرابيليهحافظ

وأظهررفيعا،فكريامستوىتع!صالتىالموادمنالكثير

أدانتوقدومؤلفا.ساخراكاتباباعتباره،فذةمواهب

كتاب-باريسبجامعةاللاهوتيةالكليةوهي-السوربون

بنشررأبيليهقامأم534وفي،البذاءةبتهمةبانتاجروويل

سبقتالتيللأحداثالخاصةصياغتهأيجارجانتووا

،الكتابهذاكذلكالسوربونأدانتوقدبانتاجروويل

وفي.بالإزعاجالمولعجانالأبالراهبفيهيظهرالذي

أدانتهالذيالثالثالكتابرابيليهأصدرأم546

فيالرابعالكتابونشر.هرطقةمناحتواهلمااسموربون

قدرابيليهكانوربما،ام552و5481عاميفيجزءين

فىالعملهذاظهروقد،الخامسالكتابمنأجزاءألف

وفاته.عقبأم564و1562عاممط

ظل،الكلماتمنالعديداللغويبابداعه،رابيليهابتكر

وتفاؤلهحيويتهوبسبب.الفرنسيةاللغةصلبفيبعضها

منكلفيالاستغراقعلىوقدرتهالبهيجسردهوأسلوب

وأقربهم،الفرنسيينالكتابأعظممنصاروالأفكار،المرح

.القلوبإلى

.الأدب،الفرنسيأيضا:انظر

رئيساأصبحأم(.599-ا)229إسحاق،رابين

الفتغفيكذلكوكان،أم299عامفيإسرائيللوزراء

قائداأشتوقدالسابقفىوكانأم،-779أ749من

عسكريا.

الثانية،العالميةالحربخلالام،419فيالتحق

اليهوديللجيشتابعةوحدةوممطالبالماخبصفوف

مأ489فىالبالماخلقائدنائباوكان،فلسطينفىالسري

قيادةوتولى،الأولىالإسرائيلية-العربيةالحربخلال
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،أم-679أ469منالفترةفىالإسرائيليةالدفاعقوات

يونيوفي،الستةالأيامحرباستراتيجيةخطةوضعوقد

.ام679

ما739إلىأم689منالفترةفى،رابينوتقلد

وقد،المتحدةالولاياتلدىالإسزائيليالسفيرمنصب

البرلمانلعضويةالإسرائيليالعملحزبفيعضواانتخب

منالعمللحزبرئيساوكانأم739فىالإسرائيلي

الفترةفي،العملوزيرمنصبوتولى.أم7491-779

،ام479عامللوزراءرئيعمئاأصبحأنإلىام739من

ظلولكنهام769ديسمبرفيالوزراءرئاسةمنواستقال

حتىالحكومةرئيسبأعمالقائماباعتبارهالمنصبهذافي

8491بينللدفاعوزيراوعمل،ام779يونيو

.ام99و.

فبرايرفيالعمللحزبرئيساأخرىمرةرابينوأصبح

حزبام299فبرايرانتخاباتجعلتوقد.ام299

رئيساأخرىمرةرابينوأصبحالقوةمركزفيالعمل

،أم399سبتمبروفي.للدفاعوزيرانفسهوعينللوزراء

اتفاقيةالفلسطينيةالتحريرمنظمةمعرابينحكومةوقعت

منوالانسحابالذاتيالحكمخطةبتنفيذالبدءتضمنت

وقعكما.المتبادلوالاعتراف،الغربيةوالضفةغزةقطاع

.ام499عامفىالأردنمعسلاممعاهدة

يومفيأبيبتلمنبالقربالمتطرفيناليهودأحداغتاله

.م5991نوفمبر4السبت

والطورادثدساتعنددلتنفسالرئيسىالعضوالرظ

والوظيفةالنمو.المكتملةالبرمائياتوأغلبوالزواحف

فىالدميسريوعندما،الغازاتتبادلهيللرئتينالرئيسية

ثانيويطلقالهواءمنالأكسجينيكتسبفإنهالرئتين

كىالأكعسجينإلىالجسمويحتاج.الكربونأكسيد

أكسيدثانيويصنع،الطاقةعلىللحصولالغذاءيحرق

عندالرئتينالمقالةهذهوتناقش.ناتجةكنفايةالكربون

بطريقةتعملالأخرىالحيواناترئاتولكن،الإنسان

.الإنسانلرئةمشابهة

وهما،يسرىورئةيمنىرئةللإنسان.الرئتينأجزاء

إسفنجي،قواموللرئة.الصدريالتجويفمعظمتملان

الأكياسأوالغرفبملايينمملوءامرناكيسااعتبارهاويمكن

الهوأئيةالأكياسجدرانبسطخاولو.الضئيلةالهوائية

لتنسملعبنصفنحولغطتمسطحةتكونبحيث

.المضرب

شكلوتشبهان،الصدريالقفصفيمعلقتانوالرئتان

الأولالضلعأعلىمنوتمتدانما،حدإلىالرصاصة

تجويفتفصلعضليةشريحة)وهوالحجابإلىمباشرة

غشاغللرئتينالخارجيالسطحويغطي(.البطنعنالصدر

القلبيقعالرئتينوبين.الجنبغشاءيسمىمتينرقيق

الذيالأنبوبوهو،والمريءالكبيرةالدمويةوالأوعية

.بالمعدةالفميصل

يدخلالذيالهواءلاستقبالالرئتينتعالىاللهخلق

وهو-البلعومفيالهواءويمر.الأنفأوالفمعبرالجسم

صندوقوهي،الحنجرةثم-والفمالأنفمؤخرة

إلىتقودوأنابيب،الهوائيةالمسالكويدخل،الصوت

هذهأكبرهي(الهوائية)القصبةالرغامىو.الرثمين

يسميانصغيرينأنبوبينإلىتتفرعوهي،الأنابيب

ثلثعندالرئتينإحدىفيقصبةكلتدخلالقصبتين.

فىالقصبةوتنقسموقاعدتها.الرئةقمةبينتقريباالمسافة

ساقينقسمكماوأصغر،أصغرأنابيبإلىالرئةداخل

فهيالنهائيةالغصيناتأما.وغصيناتفروعإلىالشجرة

القصيباتأصغروتؤدي.القصيباتتسمىضئيلةأنابيب

فيالتنفسيةالوحداتإلىالنهائيةالقصيباتتسمىالتي

سنخيةأكياسمنالتنفسيةالوحداتوتتكون.الرئتين

هوائياتجويفاعشريننحوعلىكيسكلويحتوي،عديدة

علىسنخكلجدرانوتحتوي.الأسناختسمىضئيلا

الشعيراتوتسمىللغايةالضئيلةالدمويةالأوعيةمنشبكة

.الغازاتتبادليتموهنا،الرئوية

قصيباتخمسإلىثلاثمنالفصيصويتكون

وتتحدبالهواء.القصيباتتزودهاالتىالأسناخمعنهائية

والتيالرئةفيالرئيسيةالأقساملتكوينكثيرةقصيبات

اليمنىوللرئة،فصاناليسرىوللرئة.الفصوصتسمى

والأوعيةالقصيباتمنالخاصةفروعهفصولكل.ثلاثة

التضحيةدونمريضفصاستئصاليمكنبحيثالدموية

.الأخرىالفصوصمنبالفائدة

كلهالدميأتىويكادطريقينمنالرئةإلىالدمويصل

نأالدملهذاسبقوقد.الرئويةالدمويةالدورةخلالمن

منعندهمااخرجحيثالجسمأنسجةفيسرى

كميةوتصل.الكربونأكسيدثانيواكتعسبالأكسجين

الدمويةالدورةخلالمنالرئتينإدىالدممنقليلة

التيالغذائيةوالموادبالأكسجينغنيالدموهذا،القصبية

أنسجةجميعمثلالهوائيةالمسالكأنسجةإليهاتحتاج

.اللأخرىالجسم

الهواءإدخالالرئتينعلى.الرئيتينفيالغازاتتبمادل

بالأكسجينالدمتزوداحتىالقديمالهواءوءاخراجالجديد

الهواءوينجذب.الكربونأكسيدثانيمنوتخلصاه

والعضلاتالحجابينقبضعندماالداخلإلىالجديد

يزيدوهو،الشهيقالعملهذاويسمى.الضلوعبينالتي

فراغاالتمددويخلقالرثمين.تمددويسببالصدرحجم



لرئةا16

واشئة،فصوصثلاثةمناليمنىالرئةتتكون.البشريةالرئةأجزاء

ويورعالقصبةطريقعنالرئةإلىالهواءويدحل.فصينم!اليسرى

أكياسذاتتنفسيةوحدةإلىقصيبةكلوتتجه،القصيباتعلى

الرئتينفصوص

ثرا

يرىا

العصر3

"لعلوياقي!بم!

المص

السعلي

يسرىالىئةا

?ء!!إث

---/ترو!!!صلمورء!جم!/3-

ء،-!؟ء!!؟"!!1ءكو!"يرتم

الرئةمنمكبرقطاع

الهوائية()القصمةالرعامى-

القصبة

الرئويالشريان

الرئويةالأوردة

السنخيفللكيسمستعرقطاع

سحا.عشرينونحوسخيةقناةسيتكونالشخياليهس

يمرعندماالكربونأكسيدثانىويطردالأكسبمالدمويمتمر

السمخية.الحدرادعبر

يعودثم.الخارجمنالهواءإليهمافيسري،الرئتينفيخفيفا

عندماالخارجإلىالغازويخرجالتناقصإلىالرئتينحجم

الزفير.العملهذاويسمى.العضلاتتسترخي

الرئويةالدمويةالدورةخلالمنيدخلالذيوالدم

أكسيدبثانيغنيا،الأكسجينقليل،اللونداكنيكون

الشرايينفىالقلبمنالأيمنالجانبويضخه.الكربون

إلىالرئويةالشرايينوتتفرع.الرئتينإلىتؤديالتيالرئوية

فىالرئويةبالشعيراتتنتهيثمفأصغرأصغردمويةأوعية

الرقةمنحداالاسناخحدرانوتباالأسناغ.جدران

خلالهامنالكربونأكسيدوثانيالاكسجينيسريبحيث

الشعيراتفىالدمإلىالاسناخمنالأكسجينويمر.بسهولة

الكربونأكسيدثانىغازيخرجنفسهالوقتوفى.الدموية

الدميصيرالتبادلهذاتموإذاالأسناخ.ويدخلالدممن

الجهازهذاوفي.الرئويالوريديالجهازويدخلزاهياأحمر

الأوردةوتحملأكبر.أوعيةلتكوينالصغيرةاللأوعيةتتشابك

منالأيسرالجانبإلىالدم-الأوعيةأكبروهي-الرئوية

الغنيالدمالقلبمنالأيسرالجانبيضخوعندئذ،القلب

الجسم.أنسجةإلىبالأكسجين

الرئتينبوساطةالهواءنستنشق.للرئتينأخرىوظائف

والفيروساتللجراثيمالرئتانتتعرضولذلك،البيئةمن

بملزجسائلالهوائيةالمسالكويبطن.والملوثاتوالغبار

وهناك.الغريبةالموادهذهأغلبيحتجزانحاطيسمى

معاتتحركالأهدابتسمىالشعرمثلدقيقةتراكيب

يتموهناك.الحلقفىأعلىإلىالخاطتدفعتموجيةبطريقة

وأبالسعال"لمالدخيلةلم!الموادمنفيهوماالخاطإخراج

الخاط،فيالموادبعضاحتجازيتمولاضرر.دونابتلاعه

خاصةخلاياوهناك.الأسثناخإلىطريقهاتأخذولذلك

وتحملهاالجسيماتتبتلعالسنخية،البلعميةالخلاياتسمى

تدمرها.أوالخاطإلى

ذإ،الضارةالموادمنأيضاالدمتنقيةعلىالرئتانوتساعد

تستبعدبحيثالرئةفيالشعيراتخلالاسماريالدميرشع

تتحطمثم،الدهنوكرياتالدمجلطاتمتلجسيماتمنه

.المحتجزةالمادةوتستبعدالأخرىوالخلاياالبلعميةالخلايا

فيبالعملياتللرئتينأخرىوظيفةتشبيهويمكن

دهنيةمادةالخلاياتصئبعضإذ،للكيميائياتمصنع

لهاوتسمحالأسناختبطن،السطحيالفعالالمادةتسمى

الدمإلىموادبإضافةأخرىخلاياوتقومالتمدد.بسهولة

وأالرئتينوظيفةعلىتؤثروهيتغييرهابمأوإزالتهاأو

.الأخرىالأعضاء

الزفيرفيالرئتانتخرجهالذيالهواءيستخدموأخيرا

الصوتالعملهذاويوجد.الحنجرةفىالصوتيةالحباللهز

.للكلاماللازم
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الدفاعاتمنالرغمعلىتحدثوهي.الرئتينأمراض

عدديبلغفقد.البلعميةوالخلاياتالخاطيقدمهاالتي

عطماحداالأسناخإلىتصلالتيالضارةالجسيمات

وتستطيعجميعا.استبعادهاعنالخلاياتعجزبحيث

وأالبلعميةالخلاياتقاومأنأخرىحالاتفيالجسيمات

تدمرها.

عديدةأسبابمنالرئةأمراضتنشأأنويمكن

تأثيرهالكيفيةتبغامجموعاتفىتوضعولذلك،مختلفة

مثلالانسداديةالرئويةفالامراض.الرئةوظائفعلى

إلىتؤدي،المزمنالقصبىوالالتهابوالربوالرئويالنفاخ

ويصئ،جزئيةبصورةانسدادهاأوالهوائيةالمسالكضيق

الرئيسيةالأسبابومن.أصعبخلالهامنالهواءمرور

الأمراضوتزيدالهواء.وتلوثالتدخينالأمرإضلهذه

التنفسي.الجهازفيالتمددصعوبةمنالمقيدةالرئوية

تجعلأوالصدرجدارأوالرئةتيبستسببأنويمكن

العصبية.للإشاراتالاستجابةعنعاجزةالتنفسعضلات

الأسبستوسمثلموادغباراستنشاقيسببأنويمكن

أما.المقيدةالأمراضمنالأنواعبعضوالفحموالسليكا

الدورةعلىتؤثرفهيالرئويةالدمويةالأوعيةأمراض

مثلاالرئويالدمضغطيرتفعوعندما.الرثمينفىالدموية

منوتجعل،الرئةفيتضيقالصغيرةالدمويةالأوعيةفإن

.الدميضخأنالقلبمنالأيمنالجانبعلىالعسير

تستطعلانهاالأمراضبعضتصنيفويصعب

علىالملوثاتبعضوتؤثر.متعددةبطرقبالركمينالإضرار

حركةبطءإلىوتؤديالسجائر،دخانوخاصة،الأهداب

سببالسجائرتدخينأنكماتوقفها،أوأعلىإلىالخاط

مثلالمعديةالرئويةالأمراضأما.الرئةلسرطانرئيسي

وأالفيروساتأوالبكتيريافتسببهاالرئويوالالتهابالدرن

الرئيسيةالأسبابمنالأمراضوهذه.الأخرىالكائنات

النامية.الدولفيللموت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

.الإنسانجسمفيالأبعادثلاثيةالشفادةالصورةانظر

أيضا:انظر

الربوالحاجزالحجا!الصدرامشرواح

السرطانالحنجرةالرثويلالتها!ا

الصدرالدرنالشعمىالالتهاب

العرقالجنبذاتالرئةانتفاخ

الجحبغشاءالبيةالرءدةالأنف

القدماءالمحاربينمرضالحديديةالر!لةالبلعوم

الهستوبلازمينالسوداءالر!لةالتنفس

عمالمنكبيرأعددايصيبرئويمرضالبئيةاد،

درنأيضاالمرضهذايسمى.الأقطاننسيجمصانع

استنشاقبسببينتجوهو،القطنيالسحارأوالحلاجين

التصنيع.عمليةخلالالهواءفيالموجودالقطنغبار

بلوزةتحيطالتىالصغيرةالأوراقذراتعلىالغباريحتوي

هيالذراتهذهالنباتمنأخرىأجزاءمعالقطن

الحالةهذهتحدثوقد.البنيةالرئةمرضفيالرئيسالسبب

والحشائش.الكتانأليافنباتاتمناجزاءلاستنشاقأيضا

منسنينأوشهوربعدالمرضهذاأعراضوتظهر

التنفسفىقصرهىوالأعراض.القطنلغبارالعمالتعرض

حالاتفيبالسعالمصحوباالصدرفيبضيقوالشعور

.عديدة

العودةبعدالأولاليومفيالأعراضتظ!،البدايةوفي

تمتدوقد،الإجازةأوالأسبوعيةالعطلةمنالعملإلى

المستمرالتعرضيؤديوقد.كلهالأسبوعلتشملالأعراض

وخصوصاالتنفسعلىالقدرةفقدانإلىالقطنلغبار

الزفير.علىالقدرة

التىالأعراضمنالبنيةالرئةمرضالأطباءيشخص

القدرةقلةملاحظةوكذلك،عملهمدةالمريضعلىتظص

الرغموعلى.القطنلغبارالتعرضبعدوذلك،التنفسعلى

لونفيتغييرايسببلاالبنيةالرئةمرضفإن،اسمهمن

الرئة.

الفترةفيانتشاراأقلالبنيةالرئةمرضأصبحوقد

النسيج.صناعةفىالعلمىالتقدمبسببوذلك،الأخيرة

العضلاتشلللعلاجتستعملنبيطةالحديديئادول

الجهارأحياناالحديديةالرئةوتمسمى.التنفسوأجهزة

وفى)المهواة(.التهويةمروحةأو،الاصطناعيالتنفسي

ويتعرض،العضليةالحركةالصدريفقد،الشللحالات

علىالحصوليستطيعونلالأنهم؟الاختناقلخطرالمرضى

الرئةاستعمالويساعد.لرئاتهمالهواءمنيكفىما

التنفس.علىالداءبهذاالمبتلينالحديدية

بمضخةمتصلكبير،معدنيصهريجالحديديةوالرئة

وضغطه.،الصهريجبداخلالموجودالهواءكميةمنتغير

سوىخارجهيبقىولاالصهريجداخلالمريضويرقد

الهواء.تسربتمنعالرقبةفيالمطاطمنياقةوهناك.رأسه

03إلى15بينماالصهريجمنالهواءالمضخةوتسحب

المريف،صدريرتفعثمومن،الواحدةالدقيقةخلالمرة

يتدفقوعندما.والفمالأنفخلالمنالهواءويدخل

هواءويخرجالصدرينخفض،الصهريجداخلإلىالهواء

نزلاتأثناءالمرضىمنكثيراالعمليةساعدتوقدالزفير.

تسببالتي،الأمراضمنوغيرهاالشديدةالأطفالشلل

الحديديةالرئاتفيظلوامرضىوثمة.التنفسىالشلل

.عديدةسنوات
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عفهحلاتأدم!بالرغمالتممسعلىالشحصتساعدالحديديةالرئة

ئ!وبمكىالآلةخارجفقطالمريصرأسوي!صلى.مشلولةالصدر

منالطيبلتمكينالصهريجحجيرةجابشالموجودةالألواح

المريص.فحص

حديديةرئةأولشوأ.ولويسدرينكرفيليبطوروقد

فيالعامةللصحةهارفاردبمدر!ةأم،289عامعملية

الرئةأنقذتوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبوسطن

انتشارعندالخمسينياتخلالالكثيرينحياةالحديدية

آلاتمنأخرىكثيرةأنواعوهناك.الأطفالشللأوبئة

الحالى.وقتنافيشيوعاأكثرنحوعلىتستعملالتنفعم!،

عماليصيب،الرئةأمراضلأحداسمالسوداءالرئة

مرصأيضاالمرضهذاويسمىالعجز.لهمممسبباالمناجم

لمدةالفحمغباراستنشاقبسببويحدث.الغباريالرئة

الرئةأنسجةالمتراكمالفحمغباريهيج.الوقتمنطويلة

للتنظيفطبيعئانظاماللرئتينفإنكلوعلىيتلفها.وقد

نأفقلولذلكالغبار.من%99منأكثريزيل،الذاتي

يعملونالذينالأشخاصلدىالسوداءالرئةمرضيظهر

مشوات.عشرحواليعنتقللمدةالفحممناجمافى

الأشعةعملبعدالسوداءالرئةمرضالأطباءيشخص

للصدر.السينية

عورةوبسيطةصورة:صورتينفيالمرضويظهر

منمتفرقةصغيرةأجزاءعلىالبسيطالنوعويؤثر.معقدة

يتلفأوفيضر،المعقدأما.التنفسعلىقليلأثروله،الرئة

لغبارالشديدالتعرضمنوينتج.الرئةمنكبيراجزءا

شمديداألماويسبب،معروفغيربعاملالمصحوبالفحم

الرئةمرضيزدادوقد.التنفسفيوضيقاالصدر،في

لغبارالتعرضفيالمصابيستمرلموإنحتىسوءاالسوداء

.والوفاةالإعاقةإلىيؤديوقد.الفحم

يمكنولكنالسوداء،الرئةلمرضعلاجهناكوليس

غبارمنالمستنشقةالكميةعلىبالسيطرةمنهالوقاية

الفحم.

(،تاريخية)نبذةالماءتحتالغوصانظر:المائدلآ.الرئلأ

(.تاريخية)نبدةالعاريالغوص

نيوزيلندا.غاباتفيالراتاشجرةتنمو.شجرة،اداط

سم.ا،3هقطرهاوسيقانضخمةمعرشاتأنواعهالمعظم

السيقانعصيربشربظمأهمالأحرالقرجاليطفئ

نباتاتالراتامنالصغيرةوالشجيرات.النباتمنالمقطوعة

وأاللونقرنفليةصغيرةوأزهاربارزةقشورلهامتسلقة

طولهايكون)الاسية(السخيرةأوالجنوبيةوالراتابيضاء،

يةقرمزكبيرةوأزهارنموها،يكتملحينأم8أو2بين

الملمس.وبريةاللون

الدينيةالحركةهىالراتاناحركة.!حركةالراتائا،

الحركة!ذهيحئنيوزيلندا.فىالماووريلشعبوالسياسية

نسبةالاسمبهذاسميت.شخصألفوعشرينثلاثةنحو

-)1873راتاناويروموتاهوبتكيمؤسسهاإلى

شمعبيندثرأنأوشكحينالحركةظهرتأم(.939

الوافدالأوروبيالمرضمقاومةعنلعجزهوتراثهالماووري

الماوورية.والثقافةللتراثدفعةالحركةفأعطتالبلاد.إلى

المعالتق.انظر:التقاعد.راتب

رسام.(م8791-981ء)مهابراأ،تنررا

بألوانهاالمميزةولوحاته،الفنيةبأعمالهمعروفأمريكي

وتبرزورمزيتها.الغنيةوأفكارهاللإعجابالمثيرةالمتألقة

ألوانهافتظهرالزجاجعلىرس!تإذاكثيرالوحاته

راتنروكان.الوأضحةالسوداءوخطوطهاالباهرة

فىوصور،الفنيةأعمالهفيوالكلماتالنقوشيستخدم

كصلبالشائعةالمألوفةالإنجيليةالموضوعاتمنلوحاته

كماالأخيرةوالمحاكمة(النصارىاعتقاد)فيالمسيح

العظامواديمثلوألفةشيوعاأقلإنجيليةأعمالآصور

مثلالرمزيةالصورانتشارفىالفضللهوكان.الجافة

الأقذارتزيلالتيالزجاجمساحةفيهارسمالتيلوحاته

ليتمكنالإنسانبصيرةجلاءإلىبهاورمزالنافذةمن

وبهائها.الحقيقةرؤيةمنالناس!

.نيويوركفيكيبسىبوجراتنرولد

فىوتستخدم.طبيعيةمصادرمنصمغيةممادةا!اتيلج

وفي)البوية(،والأصباغوالصابونوالأدويةالتلميعمواد



91القلفونيةراتينج

المادةمحلالصناعيةالمادةحلتوقد.أخرىمجالات

الصناعي.الراتينجانظر:كبير.بشكلالطيعية

مجموعاتثلاثإلىالطبيعيالراتينجتصنيفويمكن

خدشها.بعدالنباتاتمنيسيلالذيالنوعأ-:أساسية

باستخدامالأخشابمنيستخلصالذيالنوع2-

الموادمنيؤخذالذيالأحافيرراتينج3-.المذيبات

.والحيواناتالنباتاتبقايامنالمتحجرة

فياستخدامهيتمالصمغيالراتينجمنأصنافوهناك

البلسم.تنوبوكذلكوالمر،والصبرالحلعستمثل،الأدوية

علمفيحديثاحصلتالتيالتطوراتفإن،ذلكورغم

الأدوية.فىالراتينجاستخداممسألةفىتشكك،الصيدلة

أصنافمناخذهشمالذيالصنوبر،راتينجيستخدم

وحبروالورنيشالدهاناتفيالصشوبر،أشمجارمنمختلفة

مخلوطةصمغيةمواديشملالزيتيوالراتينج.الطباعة

.والقطرانالتربنتينةزيتفيالمستخدمةالضروريةبالزيوت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللكالقلفونيةراتينجالبلسم

المصطكالكصمانالصمغتيسجرا

الراتينج.انظر:.الزيتيالراتيدج

الحصوليتمالنباتيةالموادمنمجموعةالصمغراثيئج

سيءعادةوهو.النباتاتوجذوروقلفأوراقمنعليها

والأنواعسائلا.أوصلبايكونوقد،الرائحةكريهالمذاق

والكمبوديوالحلتيتالنشادريالصمغهيمنهالرئيسية

والراتينجالأصماغعلىتحتويوكلها.والمحمودةوالمر

ملونة.ومادةوالزيت

لصناعةالعقاقيرفيالنشادريالصمغيستخدم

المسكناتفىوالكمبوديالحلتيتويستخدم.المسكنات

قابضة،مادةوهوالمر،ويستخدم.السوائلتلوينوفي

،الأسنانعلاجوفي،الخاطأوالدمإفرازلإبطاءعلاجا

المحمودةصمغويستخدم.العطارةفيزشايستخدمكما

ملينا.العقاقيرفي

الراتينج.المر؟،البلسم:أيضاان!

الكبيرةالمجموعاتإحدىالصناسكياداقينج

الموادمعظمعلىتشتملالتيالكيميائيةللمركبات

شكلفيتكونأنويمكننستخدمها،التيالبلاستيكية

اشكالذاتقوالبفيتصبأو،رقيقةأغشيةأوألياف

اسميارات.مصداتوحتىالجيبمشطمن،كثيرةمتنوعة

الدهاناتفيالمركباتهذهالمصانعأصحابويستخدم

.والمعادنوالورقالملابستغليفوموادوالغراء

الجزيئاتمنعددمن،الصناعيالراتينجوسكون

معقدةكبيرةجزيئاتلتشكلمعا،تتحدالتيالصغيرة

العالية.البوليمراتالعلماءيسميها

الموادخلالمنالصناعيالراتينجطبيعةتحديدويمكن

فإذا.الجديدةالجزيئاتوأنماطيحويهاالتيالكيميائية

ولكنها،صلبةالمادةتكونوليفيةطويلةجزيئاتتكونت

سلاسلالجزيئاتشكلتوإذاتسخينها.تمإذاطريةتصبح

صلبايكونالراتينجفإن،عديدةمتصالبةروابطذاتطويلة

روابطتكونتوإذا.بالتسخينوينعقدللكسر،وقابلا

المكونالراتينجويمتازمرنا.يكونالراتينجفإنقليلةمتصالبة

وأالصمغيةبخاصيةقصيرةسلاسلذاتجزيئاتمن

الشمعية.

وحجروالنفطالفحمالمصانجعأصحابويستخدم

الراتينجلصناعةوالماءوالهواءوالملحوالخشبالكلس

معقدةكيميائيةلعملياتالموادهذهوتخضع.الصناعي

الكحولمثل،مختلفةكيميائيةموادإلىلتحويلها

الإثيلينوغاز)مطهرة(والفينولوالجلسرولوالفورمالدهيد

الموادهذهخلطيتمذلكوبعدواليوريا.النشادروغاز

للراتينج.المعقدةالجزيئاتلتشكل

منكبيربشكلالصناعيالراتينجأنواعوتختلف

مايقوموعادة.والاستعمالاتوالخواصالتركيبحيث

عرضهاقبلللموادالأصليةالخواصبتغييرالمصانعأصحاب

وشم.للاستخدامقابلةموادبوصفهاالأسواقفيللبيع

وموادوملوناتبحشواتالمرادهذهخلططريقعنذلك

.بالحرارةومعالجتها،وغيرهاتشحيمية

الصمغ.راتينجالبوليمر؟،البلاستيكأيضا:انظر

منأنواععدةمنتستخرجمادةالقلفوئيةراتيلج

وأوروبا.الشماليةأمريكافىتنموالتيالصنوبر،أشجار

والأحمر،القاتموالبني،الفاغالأصفربينلونهافيوتتراوح

فالصمغ.المادةهذهمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناك.الداكن

يتمالتيالراتينجيةالمادةبتقطرإنتاجهيتمالراتينجي

المادةخامعلىالحصولويتم.الحيةالأشجارمنجمعها،

الراتينج.منهافيتدفقفيها،طوليشقلإحداثالراتينجية،

منيستخرجالذي،الخشبيالراتينجهوالثانيوالنوع

القطع(بعدالمتبقىالشجر)جذوعالشجرأجذال

الراتنجفهوالثالثالنوعاما.المذيباتباستعمال

وهوالراتينجى،الصنوبرزيتأيضاويسمى،الكبريتى

الخشب.لبصناعةعنشخلفثانويمنتج

الأغراضمنالعديدفىالقلفونيةراتينجويستعمل

كربوناتمع،استخدامهيشيعماوأكثر.الصناعية

هذهوتساعد.غرويةبمادةالورقتغطيةفي،الصوديوم
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يستعملكما.للرطوبةالورقامتصاصمنعفيالعملية

،والورنيشات،الدهاناتتحضيرفيأيضئاالقلفونيةراتينج

أحبارعنفضلا،للتسربالمانعةوالموأد،اللصقومواد

الطباعة.

الراتينج.:أيضاانظر

فيالبريالنباتانظر:.عشبةالقلفوئية،راتيدج

راتيئالقدمولية(.)عشبةالعرسةالبلاد

التيراجاناسشسكريتيةالكلمةمنمشتقلقبراب

الولاياتيحكمونالذينالأمراءكانوقد.ملكتعنى

باسمالمعروفونالوحيدونالأشسخاصهمالهندفىالقومية

لقبمنح،البريطانيةالإمبراطوريةحكمتحتأنهإلارأجا.

الأمراءأما.الهندوسيةالعاليةالرتبمنكبيرلعددراجا

الحكمتحتالسلطةببعضاحتفظواالذينالوطنيون

قويا.ملكاوتعنيمهراجااسمعليهمأطلقفقد،البريطانى

انظر:.اللهعبدسلطانبنشعلانراجا

راجا.،اللهعبدسلطانبنشعلان

مساحتهاتبلغالهند.غربيشمالتقعولايةرابسثا!

نسمة،046/088324س!سانهاوعدد.2كم243و932

وثانيةالعسكانفيكثافةالهنديةالولاياتأقلمنوهى

مدينةوعاصمتها،المساحةحيثمنالهندفىولايةأكبر

يدينبينما،بالهندوسيةسكانهامعظمويدينجيبور.

والسيخ.النصارىمنأقلياتوهناكبالإسلامبعضهم

تمتدالتىبيكولا،بحيرةعلىيطلراجا!شانولايةفىأديبورمدينةقصر

لالمحيرة.حريرتينعلىراحيوت

بينخاصةالأميةفيهاوتنتشرالولاياتأفقرمنوتعد

فيغنيةأيضاوهى،الزراعةعلىاقتصادهاويعتمدالنساء،

فيمهمامورذاتشكلالسياحةأنكماالمعدنيةالموارد

الولاية.اقتصاديات

-871)9شاكرافارتى،بالاشاريراجاغو

شغلوقدالهنود.الوطنيينالزعماءأحدأم(.729

.أم059-4891الفترةفيللهندالعامالحاكممنصب

فيتقعالتيهوممرمنطقةفيبالاشاريراجاغوولد

بانجالور،فيتعليمهأتمنادو.تاميلولايةحاليامكانها

بالزعيمالتقى،أم919عاموفى.المحاماةلمهنةوتأهل

الوطنية.للحركةوانضم،غانديموهانداسالهندي

حملةوقادالمؤتمر،حزبمسؤولمنصبشغل

.ام039عامالبريطانيةالحكومةضدالمدنيالعصيان

ولايةوزراءرئيسمنصببالاشاريراجاكوشغل

والفترةام،939-ام379الفترةخلالنادوتاميل

الديني،التسامحتعزيزإنجازاتهومن.ام459-أم259

المشروباتتعاطيومنع،الفرصتكافؤمبدأوإتاحة

العالميةالحربأثناءفيالبريطانيينبمساندةقام.الكحولية

بالاشاريراجاغووقامأم(،459-ام)939الثانية

الحكمأعطتالتيآر،.سيبصيغةيعرفمابتدشين

الحكومةإطارفيالمسلمةالأغلبيةذاتللولاياتالذاتى

للهند.المستقلةالفيدرالية

قليلةسنواتبعدأم479عاماستقلالهاالهندنالت

وكانالمؤتمر.حزبمنبالاشماريراجاغوابتعادمن

بمنطقةآخرانقصرانينتص!كما،صناعيةدحيرةوهىكم4حوالي

"
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الذيسواتانترالحزبالمؤسممينالأعضاءأحدبالاشاري

بالبلدانالوثيقةوالعلاقاتالحرةالتجارةودعمبمساندةقام

الغربية.

مننوعالراجتايمموسيقىصسيقى.الرا!جتايم،

الإيقاعبمالقويالرخيماللحنفيهايستخدم،الموسيقى

المنتظم.المتسق

البيانوعلىالمعزوفةالموسيقيةالمقطوعاتوكانت

الأيسر،الجانبمنمنتظمةإيقاعيةنغماتدائماتصاحبها

ومصطلح.الأيمنالجانبمنالاتساقشديدولحن

منالأولىللأشكالتدريجيايستخدمأصبحالراجتايم

الخاصةالإسكندرراجتايمفرقةفيكماالجازموسيقى

بيرلين.لمايرفنج

الموسيقى(،والنوم)الراحةالصحةبمالإرهاقأنظر:.لراحةا

.ء(لامشرخا)ا

شيل.را:نوا0حيلرا

)1873فاسيليفيتشسيرجى،راخمانينوف

للفرقبقيادتهاشتهر.روسىموسيقىمؤلف1(.439-

تاريخفيالبيانوعازفيأعظممنواحداوبكونه،الموسيقية

الموسيقى.

الطابععامةبصفةراخمانينوفمؤلفاتتحمل

وعلى.العشرينالقرنأواخرعرفالذي،الرومانتيكي

إلاأعمالهالحديثةالتياراتتمسلم،الموسيقيةحياتهامتداد

شعورمعوالقوةبالعاطفةموسيقاهامتلأتوقدنادرا،

الروسىالمو!ميقىبالمؤلفكبيرحدإلىوأعجب.بالكآبة

منكبيرجانبويعكس،تشايكوفيسكيإليتشبيتر

تشايكوفيسكى.تأثيرموسيقاه

وكتبللبيانو،كثيرةأعمالبتأليفراخمانينوفقام

المنفردللبيانوحادصغيرسيمقامفيمقدمةالشهيرعمله

أشهرومن.عشرةالتاسعةيتجاوزلاعمرهكانعندما

صيغتوقدام(.09)1الثانيالبيانوكونشيرتوأعماله

أشهرومن.شسعبيةكاغنياتالعملهذأفيالألحانبعض

رئيسىلحنعلىمربحللحنوالأوركستراللبيانوأعماله

قصيرةأعمالأكذلكألفكماام(،)349لباجانيني

المنفرد.للبيانوالكتابةفىموهبتهتظهر

ثلاثللأوركستراراخمانينوفمؤلفاتوتشمل

قصيدةللأوركسترأكتبهاالتىأعمالهوتشمل،سيمفونيات

النواقيسام(،09)9الموتىجزيرةبعنوانسيمفونية

علىالنواقيسكتبوقدوالأوركسترا.للجوقةأم(9)13

بو.ألانإدجارالأمريكيللشاعرقصيدةأساس!

نوفجورود.قربأونيج،فيراخمانينوفولد

علىزفريفنيكولايالمعلممنتلقاهادروسوساعدته

عازفاأصبحأنإلىالطريقعلىشابوهوقدميهوضع

فيالموسيقيةتربيتهمعظمتلقىولكنهللبيانو.عظيما

والتأليفالبيانودرسحيثموسكو،كونعسيرفاتوار

ذهبيةميداليةتلقىام298فيتخرجوعندما.الموسيقي

أليكو.بعنوانواحدفصلمنأوبراعن

راخمانينوفكتبهاالتيالأولىالسيمفوديةتكلللم

نفسه.فيالكآبةمشاعربعمقأثارالذيالامر،بالنجاح

الثانيالكونشيرتووآلفهذأشعورهعلىأخيرأوتغلب

قسمالسنواتمنولعددكبير.بنجاعحظيالذيللبيانو

والقيامالموسيقيةالفرقةوقيادةالتاليفبينوقتهراخمانينوف

المومميقى،حفلاتفيبيانوعازفباعتبارهفنيةبجولات

مأ909عامفيالمتحدةالولاياتفىمرةلأولوعزف

البيانوكونشيرتوبعنوانعملهفىمنفردبيانوكعازف

.نيويوركمدينةفيالثالث

الثورةقيامبعدام179إلى0191منالفترةوفي

فىواستقر،قطإليهايعدولمروسياغادر،الروسية

.أم359عامأواخرفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

قوامهامهنيةحياةعلىرأخمانينوفركزأمريكاوفى

العديدوسجل.الموسيقيةالفرقوقيادةالبيانوعلىالعزف

فرقةمعللفرقةوقائدالبيانوعلىكعازفالأعمالمن

لديه.المفضلةالموسيقيةالفرقةكانتالتيفيلادلفيا،

عاما،عشرثمانيةامتدادعلى،راخمانينوفوأمضى

الغربية،أوروبافيسنويةبجولاتالقيامفيتقريباوقتهكل

وفاته.منقلائلأسابيعقبلأمريكيامواطناوأصبح

المالحالماءفىيعيش،للأكلصالحسمكالرا!خوص

فصيلةمنوهو.الضعيفالسمكاسمأيضاعليهويطلق

لأن،الضعيفالسمكاسمعليهوأطلق.النعابالسمك

هذهطولويصل،بسهولةللتمزقوقابلضعيففمه

ورغم.ذلكعلىيزيدقدأوسم06أو03إلىالأسماك

فإنهاأحياناالأسماكهذهعلىيطلقالبحرتروتةاسمأن

السواحلبمحاذاةالراخوصويعيش.التروتةإلىتنتميلا

منأنواعأربعةوهناك.الشماليالأطلسىللمحيطالغربية

المرقط،والراخوص،الشائعالراخوص:هىالراخوص

ويصل.الرملىاللونذووالراخوص،الففىوالراخوص

منهاوبعض،كجم7منأقلإلىالراخوصمعظموزن

كجم.أ4إلىوزنهيصل

بمالكونيةالأشعةبمالإشعاعأنظر:.وحدةالراد،

.الأيون
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الطائراتلتتبعالرادارعلىالجويةالحركةتحكممراكزتعتمد

الراداريةالموجاتوتظهر.المطاراتبينطيرانهاليوارشادها

ويمكى.دائريةلتمالتمةعلى!ضيئةلقاطاالطائراتمنالمنعكسة

المقاط.حركاتبمتابعةطائرةلكلالطيرالىمسارتحديد

رادلراا

أهدافدكشفيستخدمإدكترونىنظامالرادار

اتجاهتحديدللرادارويمكنمواقعها.وتحديدثابتةأومتحركة

تحديدوكذلك،البشريةالعينرؤيةعنبعيدةأهدأف

بصغرأهدافإيجادلهيمكنكماوارتفاعها،مسافتها

فىبكفاءةالرادأرويعمل.الجبالبضخامةأوالحشرات

الثلج.أووالمطرالكثيفالضبابفىوحتى،الليل

لأغراضمفيداتجعلهمهامعدةلتنفيذالراداروقابلية

لهبوطالرادارعلىالطيارونيعتمدإذبموواسعةمختلفة

يستخدمهكما،المزدحمةالمطاراتفيبأمانطائراتهم

القواربقربسفنهملقيادةالرديءالطقسفيالملاحون

الرادارالدولمنالكثيرويستخدم.الخطرةوالأهداف

العدوطائرأتمنفجائيةهجماتمنللحراسة

الطقسبأحوالالمشتغلينالراداريمكنكما،وصواريخه

الرادارالعلماءويستخدم.المقتربةالعواصفتتبعمنالجوي

أيضايستخدمونهكما،الأعلىالأرضجولامشقصاء

وأقمارها.الأخرىالكوأكبلدراسة

موجاتإرسالبوساطةتقريباراداركلجهازويعمل

منه.تنعكسالتيالموجاتواستقبال،الهدفباتجاهراديوية

علىلتعودالمنعكسةالموجاتتستغرقهالذيالزمنويدل

الذيالاتجاهإلىبالإضافةهذايبعد؟،وك!االهدفمدى

.الهدفموضععلىالمنعكسةالموجاتمنهتعود

أنهاإلآ،والشكلالحجمفيالرادارأجهزةوتختلف

مرسلجهازولكلبمواحدةأساسيةأجزاءذاتجميعا

،الخارجإلىلبثهاوهوائي،الراداريةالإشاراتلإنتاج

الموجاتالرادار،أنوأعمعظمفينفسهالهوائىويجمع

المنعكسةالموجاتالمستقبلوئقوي.الهدفمنالمرتدة
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شاشمة.علىرؤشهايمكنبحيثالأصداءتدعىالتى

إلاالتلفاز،جهازفيالصورةأنبوبالرادارشاشةوتماثل

مستطيلة.تكونأنمنبدلأدائريةتكونماغالباأنها

للهدفخيالأأوالضوء،مننقاطاالأصداءوتظهر

المشاهد.

الراداراستخدامات

وقد.الملاحةفيمهمةأداةالرادار.الجويةالملاحةفي

كبيرحدإلىوالطائراتالمطاراتكلفياستخدامهأسهم

الملاحة.سلامةفى

تكونالكبيرةالمطاراتقربالجويةالحركةأنوالمعلوم

الرادارالمدربونالمرورمراقبويستخدملذلك،للغايةكثيفة

المستمرالتدفقلتوجيهالرئيسيةالعالممطاراتجميعفي

موضعللمراقبينالراداريبينإذ،والمغادرةالقادمةللطائرات

المطار.منكم08قدرهأدنىحدفىالجوفىطائرةكل

باختيارالاصطدامات!عمنالمعلوماتهذهوتحنهم

أيضاالمراقبونويعتمد.الطيارونليتبعهاالمساراتأنسب

رداءةعندالأرضيالهبوطتوجيهمنليمكنهمالرادارعلى

للأنوارالطيارينرؤيةتصبححينوذلك،الطقس

اقترابهم.أثناءصعبةوالمدرجات

علىالطائرة،الثانويالراداريدعىنظامويحدد

الإشارةفتبعث.الجويةالحركةفيالمراقبينشماشات

راجعة،شفريةإشارةفيرسل،الطائرةعلىمرسلااللاسلكية

الشاشمةعلىترسمالإشارةوهذه.الطائرةنداءإشارةتحوي

.الطائرةتمثلالتيالنقطةبجانب

الراداراتمنمختلفةأنواعالحديثةالطائراتوبمعظم

مقياسراداريبينالمثالسبيلفعلىالطيار.لتساعد

وهكذاطيرانها،أثناءفيالطائرةعلومقدارالارتفاع

وهناك.مناسبارتفاععلىللحفاظالطيارينيساعد

العواصفيكشفالذيالطقسرادارهي،أخرىوسيلة

لتجنبالمساراتتغييرالطيارونيستطعوبذللث،القريبة

استطاعتهم.قدرالرديءالطقس

واسعنطاقعلىالرادأريستخدم.البحريةالملاحةفي

القواربمنعديدةأنواععلىللملاحةمساعدابوصفه

النفطناقلاتإلى،الصغيرةالنزهةمركبةمن،والسفن

الجويةالظروففي-السفينةلرادارويمكن.الضخمة

والجبالوالصخورالأخرىالسفنأماكنتحديد-الرديئة

ويستطع.الحوادثلتجنبالمناسبةالأوقاتفيالثلجية

مكانتحديد،الشاطئقرباسمفينةتكونعندما،الملاح

عائمة،خاصةعواكسمنالرادارأصداءبوساطةالسفينة

.أخرىأرضيةعلاماتمنأوالجزر،منأو

فيللتحكمالرادارالميناءعنالمسؤولونويستخدم

جميعحركةيتتبعونفهم.المزدحمةالموانئفيالسفن

يشبهماتعطيالتيالرادارشاشسةعلىالميناءفيالسفن

الراديويةالاتصالاتوبوساطةللميناء.خريطةصورة

والخارجةالداخلةالسفنتوجيهالمسؤولونهؤلاءيستطيع

جوية.ظروفأيفيبأمانالمرفأمن

السفناثارتتبعالشواطئحرسلمحطاتيمكنكذلك

الشواطئحرسويستخدم،الراداريةالمراقباتخلالمن

فقدها.عنوالمبلغالمدونةالسفنعنللبحثالرادار

سححة،سله ح!مو.صر.
ثأح!،ثر

3س6!لأ"!لأحستقبلة*ءث

كثيففمباب

المحنرة،الزوارقوتستخدم.الرؤيةضعفحالةفيالعوارضلتجفخاصةالبحريةالملاحةفيدلمساعدةالرادارتستخدموالسفنالقوارب

موجاتتخترقكيف(اليسرىالصورة)فيالشكلويوضح.الكابينةأع!متحركهوائيداتراداراتعدة(،اليمنى)الصورةالقوكزورق

الضبا!.خلفالختفيةوالسفنوالصخورالأرضأماكنتحديدمنالملاحينالمستقبلةالموجاتصدىيمكنحيثبمالكثيفالضبابالرادار
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أطعديدالقوميدلأمىحيويالرادار

الراداراتتمكىحيت،الدرلم!

!مالصاروحيالد!اعفىالمستحدمة

بعيدةالعدواغدائ!المسكرالإلدار

الد!اعلراداراتبمكىكما.المدى

.المعيرةالطائراتاكتثا!الحوي

والملاحقةالكتصنظمويقوم

الاصطهماعيةالأقمارشتبعالفصائى

تمك!كما.الأرصحولالموحودة

ممطالموحودةالأحرىالرادارات

توفيرسللأرضالمتسمالىالمص!

الموحهة.القدائروصدالح!اية

أطصواربالمسكرالإلدارلطام

الالشية

حطالسعيد.اط!صالالدارشكة

محتقاة()مواقع!هكرإلدار

المصائىرالملاحقةالكتم!دطام4

حرىأد!اعةرادارمواقع4

واسعةاستخداماتارللراب.المسلحةالقواتفي

الاستخداماتومنها،المسلحةالقواتفىومتعددة

الدفاع2-،الجويالدفاع-أ:التاليةالرئيسية

،الاستطلاع-4،الفضائيةالمراقبة3-،الصاروخي

الأسلحة.نيرانفىالتحكم6-،المدىقياس5-

3?+-لا؟--ء!كروش!!4-بر-!!مال!ك!دكأ-ء!

الإلدارخطعلىراداريةمحطاتفييستحدمدواركبيرهوائيطبق

للكشفالسحاء،-آلياتعملأضبا-العواكسهذهوتمسحالبعيد،المسكر

.المعاديأطيراداع!

تستطعالمدىطويلةراداراتيتطلبالجويالدفاع

،كبيرةمسافاتمنوتتبعها،المقتربةالعدوطائراتكشف

واسعةشبكاتوتشكلجذا.مبكراإنذاراتعطيبحيث

الوطنية.الجويالدفاعنظممعظمالرادار،محطاتمن

التيالبعيد،المبكرالإنذارشبكةهيالشبكاتهذهوأشص

الصناعيةوالأقماريتتئالصواريخواسعطورذوصفيفرادار

الراداروجهمنالحزمإيتسارةوتسثإلكترونيامزاحةإشارةبحزم

الساعة.يشبهالدي

!؟يرح!تئك!بملإبركا-قيحبئء-خ-----------س------حمض-!---كا-زوبه!يرح-3-كاير!ش

؟ء!"دىبرتركا-؟ورى------ب-حرح!ص-جمص!كص!!!!!حث-ص---؟
يرجم!-!؟!""-ءحصصحسصوكالمح!رر-"---!،لمءحصص"كن

صصح!صسكا-ص-4!لمص-3صصحص!!إورتزكبآج!ررررحيما-زوككا---أثال!ص--ءع!ع
-يرصحجبر3يمسس؟"ص؟بوس--صس-؟!بهص

حرو.*ح!؟ك!
س*،خلمح!تحورح!3!1

،ءجر)-فيطحصصبر!اءصب"-سك!!+-ءممن!يبماق!!ز3لممحى؟ع!حبن!يسيم*برثا

1!منجننبىكاءملى!ل!ث!صمم!-لىص!ش؟جمكلى-يما+ثإأ؟رر!.-6-في(لأثآث!ك!)لىست!ح!\7وك!أ!1

ءءسصلآسص3كا+؟لا،ح!!و-.2لاج!؟ول!لمعحم!ز

2!ا*3!لاص!2ئربركاكنداح!ث!سيهبركثيموشقيالا!لالأ+لا!نج!ور*-؟!!هإ*جث3ي1\كاحلأ!لم!لم!

!!!كاسح؟آيرا!

3،!ح!3ء--أك!!ط،!ك!س!09ممر

!!*!ح!،--في؟؟*؟،!،ستم1!!!!ءسع3كق

ء----لم-!كص،3حم!!! عس+سصيرءزرئتبمإس
ص*بر7لمخس5حسصس1

!حم!بر!ة!*؟بم(!إكئبم(صص3!لألا!
ج!!!!كاسلجوحمى\\ئحي

لم،ء*1لممصرحش*

!هيه!!ح!صبر/كلالمتحد-الو!يات7ثمىكا؟صش1"

خ!ص1\

إ،إ3!!4حم ،\لإعحدخوسجمرلأول!ج!ل!لم11

ح!لإ-!*!!-لا*!خ!*ا-!-،ء!--حثض!-ع--صل!وبا--حص%صء
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منهجومضدوكنداالأمريكيةالمتحدةالولاياتتحمى

عبرراداريةمحطة03منأكثرمنوتتألف،الشمال

الشمالية.أمريكاشمالي

الراداريةالمحطاتإلىبالإضافة،بلدانعدةوتستخدم

الهجوممنللحمايةبالرادارمجهزةطائرات،الأرضية

تحديدجواالمحمولويستطئالرادار.المباغتالجوي

منالهربيمكنهاالتيالطيرانالمنخفضةالعدوقاذفات

الأرضية.الرادارقواعد

لتلكمماثلةراداريةشبكةمنيتكونالصاروخيالدفاع

أنهاإلأ،المعاديةالطائراتمنالمبكرالإنذارفيالمستخدمة

الموجهة؟الصواريخلكشفأكبرقدرةذاترادارأتتتطلب

منأعلىارتفاعاتوعلىأكبر،بسرعةتطرإنهاحيث

المتحدةالولاياتطورتهاالتيالرئيسيةوالشبكة.الطائرات

المبكرالإنذارنظام:هيالصاروخيللدفاعالأمريكية

فيكليرمنكلفيمنشآتالنظامولهذا،البالستيةللصواريخ

وتستيمإنجلترا.فيوفلايندلجرينلاند،فىوثولألاسكا،

الطويلةالصواريختحديدالمنشآتهذهفيالراداريةالوحدات

كم.084)0مسافةحتىتصلالتيالمدى

فائقةراداراتاستخدامتشملالفضائيةالمراقبة

يأوكذلكوتتبعها،الاصطناعيةالأقمارلكشفالقدرة

وحركتهاالعواصفتكولىصمعلوماتكشصيستطيعالطقسرادار

شاشةوتبينالثب.وذراتالمطرقطراتمنالمرتدةالأصداءلتسجيل

التورناد.لإعصارمكونةعاصفةهذهالرادار

ولهذا.الأرضحولمدارفيموضوعةأخرىأهداف

تسمىشبكةوكنداالمتحدةالولاياتتستثمرالغرض

ثلاثالنظامويتضمن.الفضائيوالملاحقةالكشفنظام

منشآتوثماني،الصاروخيالدفاعلنظاممنشات

النظامهذاويؤمن.العانممنمختلفةموا!فيأخرى

المداريةالأهدافلمئاتيوميةمراقبة000202حوالي

الشرطةمميارةعلىالمركبالرادارهوائىويرسل.المسريلىالسائقينعندلكشفدوبلررادارالشرطةتستخدمالراداريساعدكيف

لترددتنعكس،متحركةسيارةالموجةهذهتصدموعندما،معينترددعلىمستمرةلاسلكيةموجاتاليإن(إلى)أسفلالقبضفيالشرطة

اليسار(.إلى)أسفلويسجلهاالمركبةسرعةلإيجادالترددفرقالرادارجهازويقيص.بالرسممبينهوكمامختلفالمسرعينالسائقينعلى

مرسلةموجاتمستقبلةموجات

،!!
!لأ

أ

أ

!ح
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بالرادارالحرائطرسم

،طائرةمنإجراؤهئمكن

لمدينةراداريةخريطةوهذه

ولايةفيفلاحستاف

المتحدةبالولاياتأريرونا

،(اليمين)على،الامريكية

ارتفاعمنأحدت

المديسةوتظهرأم2لم...

الصورمنكعنقود

لأرضايتحكلأما.الصفراء

المدينةيسارإلىالضخم

إلدن.جبلفهو

منالواردةالبياناتوتساعد(.الأرضحولتدور)التي

الاستطلاعأقمارهويةتحديدفيالمرأقباتهذه

للتجسس.المستخدمة

لجمعالرأداريستخدم.المعلوماتتجميع-الاستطلاع

أخرىدولتتخذهاالتىالاستعداداتحولالمعلومات

الطائرةفيالمحمولالخرائطرسمرادارويستطع.للحرب

السمكريةالمنشآتويبين،للأرضتفصيليةخرائطينتجأن

الحصولالراداراتمنأخرىأنواعوتستطجع.والتجهيزات

أخرىلدولةالصاروخيةالنظمعنمهمةمعلوماتعلى

.الإطلاقتجاربأثناءصواريخهابمراقبة

المدىلفحصغالباالراداريستخدم.المدىقياس

سبيلفعلى.العسكريةالتجهيزاتأداءمنالتأكدبغرض

طيرانبدقةتتتبعأنالمدىقياسراداراتتستطجعالمثال

متوقع،هوكماالصاروخأداءيكنلمجديد.فإذاصاروخ

الخطا.تحديدعلىالمصممتساعدأنالتتبعلبياناتفيمكن

تحديدالراداريستطجع.الأسلحةنيرانفيالتحكم

أنواعمنالعديدلتوجيهيستخدآبحيث،بدقةالأهداف

المدفعيةنيرانفيالرادارويتحكموإطلاقها.الأسلحة

ويوجه.والسفنالدباباتعلىالمركبةللطائراتالمضادة

قواعدمواضعومنالمقاتلاتمنالمنطلقةالصواريخ

بقنابلالمزودةالطائراتأنإلىإضافة،الارضيةالإطلاق

الأهدافعلىبدقةالقنابلإلقاءتستطيعرأدارئا،موجهة

رديء.طقمم!فيأوالليلفي

تستخدم.وتلىفقهالمرورسرعةفىالتحكمفي

السرعةقوانينلتطبيقالرادارالدولبعضفيالشرطة

العامة.والطرقالشوارععلىالمركباتسرعةمنوالتأكد

كشفالمتحريهةالشرطةرادارأتأجهزةوتستطيع

الإشارأتوتبث.م037حواليبعدمنالمسرعةالمركبات

الشرطة.مركبةخارجالمركبالهوائيمنالرادارية

رادارالنقلموظفىلدىيكونالمدنبعضوفي

الشوارععلىالمرورحركةكثافةتحديدعلىيساعدهم

المرور،إشاراتلتعديلالمعلوماتهذهوتستخدم.الرئيسية

الرديء.الطقسأوالازدحامساعاتأثناءوالمسارات

فيمهمدورللرادار.وتوقعهالطقسمراقبةفي

ويمكن.المدىقصيرةالمحليةالطقسأحوالتنبؤات

فيالثلوجوذرأتالمطرقطراتكشفالرادارلأصداء

هذهشدةتبينعديدةأحوالوفي.كم004بعدمنالغيوم

كما،الرعديةكالأصداء،المقتربةالعاصفةنوعالأصداء

العاصفةاتجاهإلىتشيرأنالراداريةللأصداءيمكن

وسرعتها.

المشاهداتوتحليل،الجويةبالأرصادللمشتغلينويمكن

معينة.منطقةفوقماعاصفةمرورموعدتوقع،الرادارية

إلىمسبقةتحذيراتإعطاء،عدةأحوالفيويستطيعون

شمديدة.عاصفةأوزوبعةأوإعصارمسارعنالجمهور

المحمولةوالراداراتالأرضيةالراداراتمئاتوتستخدم

المطاراتمعظمأنكما،العواصفهذهلتتئمثلجوا
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لكوكبراداريةخريطة

جبليةمناطقتبينالزهرة

وسهولأأصمر،لونذات

.أزرقلونذاتمنخفضة

إلىالصورةأرسلتوقد

المسبارلوساطةالأرض

الزهرةرائدالفضائي

الأمريكي.

عاصفةلوحظتفإذا.الطقستوقعراداراتلديهاالرئيسية

تعيدالجويةالحركةفإن،طيرانخطمعسارعلىشديدة

لتجنبها.الطائراتتوجيه

لإجراءالرادارعلىالعلماءيعتمد.العلميةالبحوثفى

ذاتالراداراتفيستخدمونبمالختلفةالدراساتأنواع

إشعاعويكونالعليا.الجوطبقاتلاستقصاءالعاليةالقدرة

أنهحدإلىشديدا،فوقفماأكم..ارتفاععلىالشمس

كهربائيامشحونةجسيماتمكوئاالهواءجزيئاتيفكك

طبقاتفيالمتأينوالهواء.والأيوناتالإلكتروناتتسمى

الأيونىبالغلافالمسماةالمنطقةفيوخاصةالعلياالجو

لذلكنتيجةويمكن،الراديويةالموجاتبعضيعكس

وتساعد.الأرضسطحمنالراداربوساطةدراسستها

طبقاتحرارةدرجةتحديدفىالعلماءالراداريةالمشاهدات

المشاهداتوتبينالهواء.فيالغازاتوأنوأعالعليا،الجو

هذهمثلعلىالرياحهباتلممرعةمدىأيضاالرادارية

.الأوقاتكلفيالارتفاعات

النظامدراسمةفيكثيراوأجهزتهالرادارتقنيةوتسهم

الرأداريةالمشاهداتالفلكيوناستخدمفقد؟الشمسى

جمعواكما،الأرضمنالقريبةوالكواكبوالشمسللقمر

ولقد.المشتريكوكبتوابعأكبرمنالراداريةالأصداء

عنللغايةدقيقةقياساتالراداريةالمشاهدهذهأعطت

هذهسرعةمقداربينتكما،الأهدافهذهمسافات

عنمفصلةخرائطعلىالفلكيونوحصل.الأهداف

الموبتبتسجيلوذلك؟المريخكوكبوعنالقمر،

فينجحوانفسهاوبالتقنيةسطحها،منالمرتدةالراديوية

وكشفوا،الزهرةبكوكبالمحيطةالكثيفةالغيوماختراق

سطحه.علىللأوديةالمماثلةوالظواهرالعديدةالجبال

موضوعوهي-الطيورهجرةدراسةاستفادتكذلك

الحيوانعلماءيعتمدإذأيضا؟الرادارمن-اخرعلميبحث

وأليلا،المهاجرةالطورمننماذجطيرانلتعقبالرادارعلى

ومثل.الشاطئمنرؤيتهايتعذرالتيجذاالصغيرةالأنواع

البحرية،الأحياءبحوثفيمفيدةالمعلوماتهذه

الشاطىء.عنالبعيدةالنفطابارحفرولتخطيط

لنجاحأساسيعاملالرادار.الففائيةالرحلات.

هذهمثلفيالأولىوالخطق.الخارجيالفضاءفيالمهما!ي

فيمأهولةغيرأومأهولةفضائيةمركبةإطلاقهىالمهمات
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المهمةفىالمتحكمونويستخدم.الأرضحولمدار

الراداراتقواعدمننظافاالإطلاقأثناءفيالفضمائية

وفور.المركبةحركةلتتبع،أخرىراديويةوأجهزة،الأرضية

المدارشسكلالراداراتتقيس،الأرضحولمدارهادخولها

تشغيلوقتلتحددالقياساتالحواسيبوتأخذ،وحجمه

إطلافليتمتشغيلهاومدةالمتبقيةالصواريخمحركات

الخارجي.الفضاءإلىالأرضحولمدارهامنالمركبة

علىللهبوطالمصممةالفضائيةالمركباتوتحمل

ارتفاعلقياس،هبوطرادارآخركوكبأيأوالقمرسطح

وتفيدهبوطها.ومعدلالهبوطموقعفوقالفضائيةالمركبة

بحيث،المركبةمحركاتسرعةتنظيمفيالمعلوماتهذه

المركبةنزولحالةفىإنهإذالصهمحيحةبمبالسرعةتهبط

فإنهاكبير،ببطءنزلتوإذا،ستتحطمفإنهاعاليةبسرعة

يستخدمذلكإلىإضافةالوقود.منكثيراستستهلك

الامنةالهبوطمواقعلتحديدالرادارالطيرانمخططو

الخرائطساعدت،المثالسبيلفعلى.الفضائيةللمركبة

اختيارعلىالمتحدةالولاياتعلماءللقمرالرادارية

حادةصخريةتشكيلاتفيهايكنلمللهبوطمساحات

القمرية.أبولومركبةتتلف

بمركبةالفضائيةالمركبةالتحاممهمةتتطلبكذلك

رواديحددحيثالرادار،أجهزةاستخدامأخرىفضائية

الرادار،ساطةبوالأخرىالمركبةالأولىالمركبةفىالفضاء

سرعةلضبطالراداريةالمعطاتيستخدمونوبعدها

.الالتحامبمناورةلتقوموتوجيههامركبتهم

الراداريعملكيف

،الغرضوفيالتصميمفيالرادارمجموعاتتختلف

وتنئنفسها.العامةالمبادئعلىتعملجميعاولكغها

موجاتشكلعلىالإشاراتوتبثالراداراتجميع

تكونأنالراداريةللموجاتويمكن.كهرومغنطيسية

مجموعاتومعظم.ضوئيةموجاتأوراديويةموجات

تسمىمنهاقلةولكن،راديويةموجاتتبثالرادار

موجاتتبثالليزريةالراداراتأوالضوئيةالرادارات

ضوئية.

الراديويةالموجاتالرادارمجموعةترسلعندما

قسمويعود،وتنعكسبالهدفالموجاتهذهتصطدم

المسارعلىالرادارمجموعةإلىالمنعكسةالموجاتمن

لدرجة،الانعكاسهذاويشبه.عليهأرسلتالذي،نفسه

جبلي،وادفيشخصيصرخعندمايحدثما،كبيرة

هذهفي.القريبةالصخورمنصرختهويعسفصدى

الموجاتعنعوضخاالصوتيةالموجاتتنعكسالحالة

الضوئية.أوالراديوية

ويقاسمحدد.ترددالراداريرسلهاالتيوللموجات

تساويميجاهرتز.تسمىبوحدةالموجةهذهمثلتردد

وللموجات(.بالثانية)دورةهرتزمليونالميجاهرتزوحدة

الضوئية،الموجاتتردداتعنمنخفضةتردداتالراديوية

تعملالراديويةالموجاتعلىتبثالتىالراداراتومعظم

00.05و.ميجاهرتزألأ...بينتردداتعلى

أعلىتردداتعلىالضوئيةالراداراتوتعملميجاهرتز.

تصلتردداتذاتضوئيةموجاتيولدوبعضهابكثير،

ميجاهرتز.بليونإلى

،عدةأحوالفي،الراداراتمجموعاتوتصمم

وتكون.مختلفةتردداتعلىوتعملمختلفةلأغراض

تلكمنأكثرفعالةمنخفضةتردداتعلىالعاملةالرادارات

والضبابالغيوماختراقفيمرتفعةتردداتعلىالعاملة

ومن.ليالسفنالطائراتفىبكثرةتستخدملذاوالمطر،

العالية،التردداتذاتالرادارأجهزةتعصأخرىناحية

فىالمستخدمةتلكمنأصغروبهوائياتدقيقةقياسات

الراداريستطيع.المنخفضةالتردداتذأتالرادارات

ضيقةحزمةذاتإشارةإنتاج،المثالسبيلعلى،الضوئي

وت!صن.سمأ،3فقطيبلغقطرذيليزرمنللغاية

التضاريسمسحفيخاصةبصورةمفيدةالضوئيةالرادارات

خلالمنالبعيدةالنقاطقياسيجبحيث،القاسية

والأشجار.الكبيرةكالصخورالأشياءبينالفجوات

إرسالكيفيةفيأيضاالرادارمجموعاتوتختلف

عاميننوعينإلىالأساسهذاعلىوتصنف،الإشارات

،المستمرةالموجةذوالرادار2-،النبضيالرادارأ-هما:

شيوعا.أكثراللأول!والنوع

رشقاتشكلعلىإشاراتيبث.النبضيالرادار

للموجاتالنبضاتهذهوتستمر،نبضاتأو،متقطعةقوية

الرادارولمجسموعة.الثانيةمنالمليونمنأجزاح!بضعةالرادارية

النبضاتلإرسالبالتناوبيستخدمواحدهوائيالنبضي

أصدائها.ولالمشقبال

الزمنبقياسالأهدافأحدإلىالمسافةإيجادويمكن

الهدفهذاإلىلتصلالراداريةالموجةتستغرقهالذي

الموجاتكبقيةالراداريةالموجاتوتسيروتعود.

لذا.كماث297/992الضوءبسرعةالكهرومغنطيسية

قطعتقدتكونثانيتينبعدتعودالتيالراداريةفالموجة

إلىالذهابفيكم297/992أي،كم995ر584

ارادارجموع!وتحول،الإيابفينفسهاوالمسافةالهدف

)بعد(مسافةإلىوالإيابللذهاباللازمالزمنآلياالنبضي

.الهدفنحو

عاليةضيقةحزمةفيالموجيةالنبضاتالهوائيويبث

.الهدفاتجاهتحديدمنالرادارمجموعةت!كنالتوجيه
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كيفويوضح،نموذجينبضيرادارلمجموعةالرئيسيةالأقسامالخططويمين.بكثرةالحبضيالراداريستخدمالنبفميالراداريعملكيف

بعيدا.هدفايكشور

فييقعالذيالهدفإلاالموجاتعكصيستطيعولا

تنعكسمنهالذيالاتجاهويحدد.فقطالحزمةحجم

النبضيالرادارويستطجع.الهدفموضعالموجات

نبضية،لإشاراتمتواصلبإرسال،هدف)تتبع(ملاحقة

منتظمة.فتراتفىواتجاههالهدفمسافةوقياس

راداريةخرائطلرسمأيضاالرادارمنالنوعهذاويستخدم

حزمةبمسحالراداريةالخريطةإنتاجويمكن.طائرةمن

منالاصداءشدةورسم،محددةمساحةفوقنبضات

شاشةعلىصورةشكلفيالأصداءوتظهر.اتجاهكل

مثل،الأهدافوتنتج.ضوئىفيلمعلىوتسجلالرادار،

تعكسلأنها،لامعةصورا،والجبالوالجسورالأبنية

قوية.أصداء

متواصلةإشارةيبث.المستمرةالموجةذوالرادار

يذالرادارمننوعانويوجد،القصيرةالرشقاتعنعوضا

تضمينرادار2-دوبلررادارأ-هما:،المستمرةالموجة

.التردد
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الدقيقةللقياساترئيسيةبصورةيستخدمدوبلررادار

ترددعلىتغييروهودوبلر،تأثيرمبدأعلىويعمل،للسرعة

مستمرةموجةدوبلرراداريرسل.الحركةتسببهالموجة

الإرسالمنكلفينفسهالهوائيويستخدم،ثابتبتردد

مقترببهدفالمرسلةالموجةتصطدموعندما.والاستقبال

الترددمنأعلىترددعندالموجاتتنعكسالرادار،من

الرادار،مجموعةعنمبتعداالهدفيكونوعندما.المرسل

كانوكلماأقل،ترددذاتتصبحالمرتدةالموجةفإن

بينأكبرالفرقكانالاتحاهينمنأيفيأسرعالهدف

الفرقوبقياس.المنعكسةالموجةوترددالمرسلةالموجةتردد

المراقب.الهدفسرعةدوبلرراداريحددالترددفى

السائقينل!صشفدوبلررادارالشرطةوتعستخدم

بغيةالأهدافسرعةلقياسالجنودويستخدمه.المسرعين

الأسلحة.نيرأنتوجيه

أنهإلأ،مستمرةإشارةأيضايبثالترددتضمينرادار

ونتيجة.منتظمةفتراتفيالإشارةترددينقصأويزيد

يمكنهدوبلر،لرادارخلافاالتردد،تضمينرادارفإنلذلك

الذيالزمنوفي.متحركأوثابتلهدفالمسافاتتحديد

تردديكونوتعود،الهدفإلىالرادارإشارةفيهتصل

الصدىترددبينالفرقويقاستغير.قدالمرسلالهدف

ينتجالذيللهدفمسافةإلىويحول،المرسلوتردد

بينالفرقازدادأبعدالهدفكانوكلما.الصدى

ين.دلتردا

الرادارمثلالتردد،تضمينراداراستخدامويمكن

ويم!ش.الملاحقةوفى،الخرائطرسمفى،النبضي

.للارتفاعمقياساالطائراتعلىاستخدامه

الرادارمجموعةأقسام

استخدامها؟حمسبالرادارمجموعةحجميتباين

عنأصلكشفالشرطةتستخدمهاالتيالرادارفمجموعة

حواليوتزنباليد،حملهايمكن،المسرعةالقريبةالسيارات

لدراسةالمستخدمالضخمالراداروحداتأما.كجما8،

.كبيرةأبنيةفتشمل،البعيدةالأخرىوالأهدافالكواكب

.م003إلىقطرهايصلهوائياتالوحداتهذهولبعض

فيالراداريةالمجموعاتاختلافمنالرغموعلى

هي:الأقساموهذهأقسامها،فيمتشابهةفهيالحجم

مفتاح-4،المرسل3-،المضمن-2،المذبذب-أ

المستقبل،6-الهوائى،ء-،والامستقبالالإرسال

الموقت.-9،العارض8-،الإشارةمعالج7-

قدرةذاتكهربائيةإشارةينتججهاز.ا!لذبذب

عملترددالمذبذبتردديحدد.ثابتبترددمنخفضة

ارادارمجموعة

يوصل،إلكترونيمفتاح،النبضيالرادارفي.ا!لضمن

رشقاتالمرسلينتجوبذلك.بسرعةويفصلهالمرسل

المضمنيغيرالترددتضمينراداروفي.قصيرةموجية

مضمن.دوبلرلراداروليسباستمرار.المرسلةالموجة

الإشارةيأخذإذمكبرا،بوصفهيعمل.المرسل

عاليةإشسارةوينتج،المنخفضةالقدرةذاتالكهربائية

النبضى،الرادارمرسلينتج،المثالسبيلفعلى.القدرة

بقدرةإشارة،الجويةالملاحةفيالتحكمفيالمعستخدم

.واطملاسنعدةإلىتصلقصوى

هوائىاستخداميمكن.والاستقبالالإرسالمفتاع

الإرسالمفتاحويقود.والاستقبالالإرسالمنلكلواحد

هذهويمنع،الهوائيإلىالمرسلإشاراتوالاستقبال

منالقويةوالإشارات.المستقبلإلىالتدفقمنالإشارات

وبعد.فيهدخلتإذاالحساسالمستقبلتتلفقدالمرسل

،والاستقبالالإرسالمفتاحيوصلللموجةالهوائيإرسال

منالمستقبلالتوصيلهذاويمكن.الهوائيإلىالمستقبل

القادمة.الاصداءالتقاط

حزمةشكلعلىالراداريةالإشاراتيرسل.الهوائي

الأصداءيجمعكماالكهرومغنطجسية،الموجاتمنضيقة

لهاالحديثةالراداروحداتمعظمإنوحيث.المنعكسة

نفسهالهوائىتستخدمفإنها،واستقبالإرسالمفتاح

.والاستقبالللإرسال

فيمربوطبوقمنالهوائياتمنالشائعالنوعويتكون

البوقويطلقعاكسا.يسمىكبيرعاكسصحنمقدمة

ويدور.ضيقةحزمةفىالعاكسفيركزها،الراداريةالموجات

الرادارمحطةحولالحزمةهذهتنتشربحيثالرادار،هوائي

.الاتجاهاتجميعفيالأهدافماسحة

منأخرىأنواعالرادارمجموعاتفىوتستخدم

عندأونسبئامنخفضةتردداتعندتعملالهوائيات

موجاتيبثالذيالرادارويستخدم.للغايةعاليةترددات

أنابيبمنمصنوعةهوائياتالترددمنخفضةراديوية

للتلفاز.الخارجيةالهوائياتتشبهقضباناأو،معدنية

بينااختلافامختلفةنبيطة،الضوئيةالراداراتفيوتستخدم

البنفسجيفوقكالضوءالعاليالترددذاتالموجاتترسل

هذهوتشبهالحمراء.تحتالأشعةأوالمرئىالضوءأو

تركززجاجيةعدساتولها)المقراب(التلسكوبالوسائل

حزمة.فىالخارجةالموجات

بوساطةالمتجمعةالضعيفةالأصداءيأخذ.المستقبل

أنهلدرجةحساسوالمستقبلكثيرا.ويضخمهاالهوائي

عنتقلالتيالقدرةذاتالأصداءكشفبسهولةيستيم

الضجيجأيضاالمستقبلويرشح.الواطمنالمليونمنواحد

الهوائى.منالملتقطةالأخرىوالتداخلات
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فيالمعستقبل،منالواردةالإشارةتمر.الإشارةمعالمجع

ذهابهاقبلللإشارةمعالجخلالالرادار،وحداتمعظم

فيمختلفةوظائفالإشسارةمعالجويؤدي.الشاشةإلى

فييحجبفهو،مختلفةلأغراضالمستخدمةالرادارات

وثابتة،كبيرةأهدافمنالأصداءالراداراتأنواعبعض

المتحركةالصغيرةالأهدافمنللأصداءفقطويسمح

عاملالإشارةمعالجيمكنوبذلك.الشاشسةإلىلتصل

نأمنالرغمعلى،المثالسبيلعلىطائرةرؤيةمنالرادار،

بكثيرأقوىأصداءمعواحدوقتفيتصلالطائرةأصداء

أجهزةمنكثيرفيالحاسوبويقوم.جبلمنصادرة

.الإشارةمعالجمقامالحديثةالرادار

المعلوماتالرادارفيللعاملينيقدم)الشاشة(.العارض

عارضالرادارمجموعاتولبعضما.هدفعنالمحصلة

الشرطةتستخدمهاالتيالمحمولةدوبلرفرادارات.بسيط

شاحنة،أوعربةسرعةإلىيشيرمقياسلهاالمثالسبيلعلى

مؤلفأعقد،عارضذاتالرادارمجموعاتمعظمأنإلا

بعارضمزودمفرعصماموهي،مهبطةأشعةأنبوبةمن

ويستطع.المفرغالصمامانظر:التلفاز.جهازيشبهفلوري

الراداريةالمعطياتعرضالمهبطيةالأشمعةأنبوبةعارض

.عدةبأشكال

الموضعمؤشمرعارضهوانتشاراالأكثروالعارض

للمنطقةالخارطةتماثلبصورةويزودنا،السطحي

موضعالصورةمركزويوافقالرادار.بحزمةالممسوحة

البوصلةمثلمدرجالعارضومحيطالرادار.مجموعة

تنتشردوائرللعارضتكونأنويمكن.الاتجاهلقراءةوذلك

وأبالميلالمسافةلتبينمحيطهاإلىالصورةمركزمن

مضيئة.نقاطشكلفيالراداريةالأصدأءوتظهرالكيلومتر.

.الهدفاتجاهالبوصلةلتدريجبالنسبةالنقطةموضعويعطي

.الهدفبعدمقدارالشاشةمركزمنالنقطةمسافةوتبين

تستغرقهالذيالوقتبملاحظةالهدفسرعةتحديدويمكن

الرادار.عارضعلىمعينةمسافةلتقبمالنقطة

،الهدفارتفاعالعوارضمنأخرىاشكالوتبين

الرادارمجموعاتفيالعوارضمنالنوعهذاويستخدم

.الهبوطأثناءفيالطائرةتوجيهفيللمساعدةالمصممة

وسهولة.بكفاءةالرادارمجموعةتشغيليؤمن.ا!لوقت

بدقةالرادأرلمجموعةرئيسيةأجزاءالنبيطةهذهوتوصل

بعملهالموقتويقومأوتوماتيا،المناسبالوقتفيوتفصلها

الختلفةالنظامأقسامإلىتحكمإشاراتبإرسالهذا

منالسب.بتسلسل

الرادارتطور

تطورإلىوتجاربهمالعلماءمنالعديدنظرياتقادت

الرياضيماكسويلكلاركجيمسوكانالرادار.

هذافيكبيراإسهاماقدممنأولالبريطانيوالفيزيائي

عشرالتاسعالقرنمنالستينياتوخلالالمضمار.

كهرومغنطسيةموجاتوجودماكسويلتوقعالميلادي

إمكانيةواقترح،كم/ث297.992الضوءبسرعةتنتقل

الأدغالبينبدقةالبعيدةالنقاطقياسالضرورييصئمنحيث،الصعبةالتضاريسذاتالأماك!فيالمسماحةلأغراضئستحدمالفوئىالرادار

للغاية.ضيقةحزمةفيضوئيةموجاتبثمنالرادارمىالوعهذا،الليزريالثنائيتسمىصغيرةنبيطهوتمكن،الك!يرةوالصخور
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منالثمانينياتأواخروفى.الموجاتمنالنوعهذاتوليد

هرتزهينريتشالألمانيالفيزيائيبرهنعشرالتاسعالقرن

راديوية.موجاتبإنتاجماكسويلأفكارصحةعلى

الموجاتأنبالتجربةهرتزأثبتذلكإلىوإضافة

وقد.صلبةأهدافمنتنعكسأنيمكنالحهرومغنطسية

واسعنطاقعلىالجهودانتشارهرتزاكتشافشسجع

لأغرأضالراديويةالموجاتامستخدامطرقلإيجاد

استخدامإمكانيةالعلماءبعضوأدرك.ألاتصالات

ولكن.بعيدةأهدافعنللكشفالراديويةالموجات

،المجالهذافيإجراؤهابالإمكانكانالبحوثمنقليلا

أصبحتثمللراديو،الأسالمسيةالأجهزةتطويرتمحتى

لمسافاتالراديويةالإشاراتواستقبالإرسالوسائل

العشرين.القرنأوائلفىمتوافرةطويلة

،م2591عامفيللرادار.الأولىالاستخدامات

وميرليبرايتجريجوريالأمريكيانالفيزيائيانقام

الغلافمنراديويةنبضاتارتدادعلىبتجربةتوف

ارتفاعمقدارالإشاراترجوعزمنوحدد،الأيوني

التجربةهذهالعلماءمنالعديدويعد.الأيونيالغلاف

التجربةنجاحشمجعثمللرادار.عملياستخدامأول

علميةدرالمساتإجراءعلىالدولمنكثيرفىالباحثين

وتقنيةرأدأريةبأجهزةالأيونيالغلافعلىإضافية

مشابهة.

الراديويةبالأصداءالتجاربأيضاالعلماءبدأوقد

واط-وأطسونروبرتوقام.والسفنالطائراتلكشف

بأعمالم3591عامالأسكتلنديوالفيزيائيالمهندس

العلماءمنوفريقهووقامالمضمار.هذافيمبكرة

فىاستخدمتالتيالنبضيةالتقنيةبت!نالبريطانيين

مسافةمنطائرةموقعلتعيينالأيونيالغلافدراسات

وألمانيافرنحسامنباحثونطورذأتهالوقتوفي.كم27

كشفاستطاعتتجريبيةراداراتالمتحدةوالولايات

الراداراتهذهكانتمحدود.بمدىوالعسفنالطائرات

الحساسيةتعوزهاكانتحيثقليلا،إلابهايوثقلاالأولى

مفيدةبمعلوماتزودتناأنهاإلأ،المهاممنللعديداللازمة

والملاحية.العسكريةللأغراض

لتحسينالجهودعالميةبحربالتهديدتعاظمحققوقد

ذإ،العشرينالقرنمنالثلاثينياتأواخرفىالرادارتقنية

منسبتمبرفىالثانيةالعالميةالحرببدءقبلالبريطانيونبنى

طولعلىالرادارمحطاتمنسلسلةأم939عام

ضدللدفاعإنجلترامنوالجنوبيةالشرقيةالشواطئ

بدأأم049آعاوفي.والبحريةالجويةالهجمات

لتتبعالنبضيةالراداراتمنأنواعإنتاجفيالأمريكيون

وكان.للطائراتالمضادةالمدافعفىوالتحكم،الطائرات

نفسه،الوقتفيالراداراتمنمشابهةأنواعألمانيالدى

نظمواليابان)سابقا(السوفييتيالاتحادمنكلطوركما

سنين.بضعبعدراداريةإنذار

برهنت.الثانيةالعالميةالحربخلالالتقدم

أهميتهاعنالحرببدايةفيالمتوفرةالرادارمجموعات

تطويرإلىالعلماءاضطرلذلك،العسكريةللعملياتالبالغة

أفضل.أجهزة

تعاوناوالبريطانيونالأمريكيونالرادارخبراءوتعاون

فعمل،جديدةإنجازاتوقدموا،الحربأثناءفىوثيقا

الصماماتمنخاصنوعتحسينعلىالبريطانيون

نهايةوفيالمغنيطرو!.سمى(المفرغ)الأنبوبالمفرغة

إنتاجالبريطانىالمغنيطروناسستطاعأم939عام

أوالصغرمتناهية)موجاتدقيقةموجاتنبضات

كافمستوىوذأت،عاليةبقدرة(مايكروويف

سلمام049عاموفي.الراداريةالنظمفيلاستخدامه

تطويرلإجراءالمغنيطرونهذاالامريكيينالبريطانيون

وتصنيعه.عليهإضافى

الحديث.الرادارتطويرفيكثيراالمغنيطرونأسهم

الموجاتأي-الدقيقةالموجاتالمفرغالصمامهذايولد

أر...عنتزيدالتيمالتردداتذاتالقصيرة

فيمركزةتكونانالتردداتهذهوتستطيعميجاهرتز.

ضخم.راداريهوائيالممتخدامدون،ضيقةحزمة

وحداتتصميممنالدقيقةالموجاتهذهومكنت

وللمحطات،الدوريةولزوارق،للطائرةصغيرةرادارية

المتحركة.الأرضية

نأقبل،والأمريكيونالبريطانيونالباحثونطوروقد

فعاليةمنللإقلالطرقاام،459عامفىالحربتنتهي

شبيهة.مضادةإجراءاتالألمانوطورالعدو،رادار

القنابلقاذفاتإلقاءالاستعمالالشائعةالطرقوإحدى

تسمىمعدنيةبمادةمطليةقصاصاتمهامهاأداءأثناءفى

الهدفمثلالراديويةالإشاراتتعكسالرقاقات

هذهمنبكثيرالجوتملأالقاذفاتوكانت،الراداري

التمييزالعدوراداراتفىالعاملينعلىفيصعبالرقاقات

.والطائراتالأصداءبين

مضادإجراءفي-تحملوالسفنالطائراتوكانت

أجهزةوكانت،عاليةقدرةذاتراديويةإرسالأجهزةآخر

يمئرادار،الكفايةفيهبماقوياتداخلاتنتجهذهالإرسال

صمموقد.والسفنالطائراتأصداءكشفمنالعدو

وتعيدالعدو،رادارمنالنبضاتتستقبلأجهزةالمهندسون

لذلكونتيجةقصير،توقفبعدزائدقدرةبمستوىإرسالها

تبعدزائفةأهدافالعدورادارشاشةعلىتظهركانت

الحقيقية.الأهدافعنالانتباه
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خلالالأمريكيونالعلماءانكبالمستمر.التقدم

الصماماتمننوععلىالعشرينالقرنمنالخمسينيات

تطويرفيونجحوا.الكلايسترونيسمىالمفرغة

لاالتىالرادارأجهزةيناسب،القدرةعاليكلايسترون

نبضةمنالدقيقةالموجةترددفيطفيفاتغيراإلاتتطلب

الكلايسترون،قدرةذلكبعدالعلماءحسنكما.لأخرى

قدرةمستوىذاتدقيقةموجاتتوليداممتطاعبحيث

وعكف!الرادار.مدىزيادةعلىالتطورهذاوساعد،فائق

الستينياتأواخروفىالرادار.حساسيةتحسينعلىالعلماء

إلأتصدرلااستقبالأجهزةصممواالعشرينالقرنمن

مإستقباليتداخلالذيالداخليالضجيجمنقليلا

الخافتة.اللأصداء

الذيالإلكترونيةالحواسيبفياسريعالتطوروأممهم

حيثالرادار؟تقنيةفىكثيراالثانيةالعالميةالحرببعدتم

تحليلوأمكن،الإشارةمعالجأداءتحسينفيساعد

الحواسيبأنكما.عاليةسرعاتعندبكفاءةالأصداء

للعاملينملاءمةأكثربصورةالمعلوماتتقديممنمكنت

بالرادار.

عامفيالترانزمشوراختراعمنالراداراسقفادكذلك

خلالالصلةذاتالصلابةحالةونبائط،أم479

مكنتحيث،العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

وموثوقأخفراداراتتطويرمنالمهندسمينالأجهزةهذه

!سمنهاجهازاا!شخدمواالمهندسمينأنإلىبالإضافةبها،

الرادارهذاوسميالرادار.مننوعلتطويرالطورمزيح

منبدلأإلكترونياالحزمةإشارةويحركالمتطاور،بالصفيف

فيخاصةبصورةمفيدةالراداراتوهذه،الهوائيتدوير

اخر.إلىهدفمنلسرعةالإشارةتنتقلحيثالمواقع

القرنمنالستينياتأواخرفيالفيزيائيونواستكمل

منشديدةحزمةتنتجمعقدةنبيطةوهيالليزر،العشرين

الذيالضوئىالرادارتطويرالعملهذاعنونجمالضوء.

هذاويتطلب.الليزريللضوءالعاليةالتردداتعلىيعمل

إشعارةلإرلممالالدبوسبحجمهوائياالراداراتمنالنوع

للغاية.ضيقةحزمة

طرقإلىاليومالباحثونيتطلع.المستقبلفىالرادار

ولتصنيعهاالدقيقةالموجاتراداراتحجملتخفيض

بحجمرخيصةوحداتإنتاجويتوقعون،قليلةبكلفة

وأجهزةدقيقةومعالجاتمتكاملةدوائربا!شخدام،الجيب

وحدأتتستخدمأنويمكن.أخرىمصغرةإلكترونية

وسائلاستخدامهايمكنكما،العميانلتساعدهذهالرادار

.السياراتاصطداملمنعإنذار

فيالمدمجةالراداروحداتتحملأنيمكنكما

ولتوقعأكبر،بتفصيلالأرضجولدراسةالفضائيةالمركبة

يمكنالكبيرةالراداراتأنإلىإضافة،أدقبصورةالطقس

مدىعلىالجويةوالملاحةالسفنلتتبعالفضاءفىتبنىأن

.واحدةنقطةمنالأرضيةالكرةنصف

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المطارالإلكترونيات

لمطراالدىخط

المدىمقياسالراديو

لملاحةاالشوران

الصغرالمتناهيةالموجةالصاروخ

ردولفهينريتعشهرتز،الموحهةالقديفة

رورتلسيرا،واط-طسونواالليزر

ألكسندركلاركحيمص،ماكسويل

الموضوعصرعنا

الراداراستخدامات-أ

الجويةالملاحةفي

المحريةالملاحةفىب-

المسلحةالقوات!ي-خ

وتدفقهالمرورسرعة!يالتحكمفي-د

وتوقعها!قصامراقبةفيهـ

العلميةالبحوثفي-و

الفضائيةالرحلاتفىز

الراداريعملكيف-2

المبضىالرادار

المستحرةالموحةذوالرادار-ب

ارادارمجموعةأقسام-3

المستقبل-والمذبدب-أ

الإشارةمعالج-زالمضمىل!

احثماشة()ارضلعااحالمرسلح

الموقتطوالاستقسالالإرسالمفتاح

ئيلهوااهـ-

دارالراتطور-4

للرادارالأولىالاستحدامات

التانيةالعالميةالحربحلالالتقدمب-

المستمرالتقدمج

المستقبهلفىالرادار-د

أسئلة

العلمية.البحوثفيالرادارامحتحداماتبعضاذكر

الرادار؟تطويرفيمهحاالمغنيوودكانلماذا-

الهد!؟إلىالمسافةالنمضيالراداريحددكي!

المستوية؟المؤضعمؤثر!اشةما-

المتطاور.الصفيفديالرادارمزايابعضاذكر-

الطقس؟توقعاتفيالمشتعلالراداريساعدكي!-

يستحدم؟وكيفدوبلر؟رادارصتعرفماذا-

البحرية؟الملاحةفيفعالةوسيلةالراداريعدلماذا-

أهميته؟وما،والاستقمالالإرسالمفتاحما
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تطويرفيأسهم)الأنثروبولوجيا(.الإنسانعلمفىبريطاني

دعلمالمتعلقةالحاليةوالبريطانيةالأمريكيةالنظريات

إنجلترا،فيبراونرادكليفريجينالدألفردولد.الإنسان

البحثمنمشواتعدةبعدكمبردججامعةفيوتخرج

التحقإفريقيا.جنوبواتحادوأستراليالندنفيوالتدريس

وحتىأم319عاممنذمحاضراوعملشيكاغوبجامعة

لعلمالأولالأمحتاذذلكبعدأصبحثم،أم379عام

أكسفورد.بجامعةالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

فيالوسطىبويسفى،محلىحكممنطقةرادلور

حتىرادنوركانت.نسمة12)005السكانعددويك.

هذهفيتنتشررادنورشساير.مقاطعةتسمى،أم749عام

وديانتتخللهاالتيالمنعزلةالمستنقعاتالريفيةالمنطقة

.وايمنطقةأنهارمثلالأنهار،

،الأغناموتربيةومشتقاتها،الألبانإنتاجمزارعتعد

ويعد.بالمنطقةالمهمةوالنشاطاتالحرفمن،والسياحة

علىسيراوالتنزه،الخيولتحرهاالتيبالعرباتالانتقال

.السياحتجذبالتىالهواياتمن،الأسماكوصيد،الأقدام

تتميزبينماالسجاد،بصناعةليانوريندود،مدينةتشتهر

الفخار.بصناعةرايدار،مدينة

-1)888سارفيبالي،رادهاكريشنان

يعدالغربوفي.دولةورجلهنديفيلسوفأم(.759

بالفلسفاتيتعلقفيماالنهائيالمرجعرادهاكريشنان

الهنديالرئيسنائبمنصبتقلد.الهنديةوالمعتقدات

أصئثم،أم629عامإلىام529عاممنالفترةخلال

.أم621679!الفترةخلالالهندلدولةرئيسا

أولوكانأندهرادلع!،تروتانيفيرادهاكريشنانولد

السفيرمنصبهوالعامةالخدمةفييشغلهمهممنصب

استمروقد.السوفييتيالاتحادفيلبلادهالأول

عامإلىأم949عاممنالمنصبهذافيرادهاكريشنان

تسهيلفيالمساعدةالسيامميةإسهاماتهأهممن.أم529

لالجواهرالأولالهندوزراءرئيسوفاةإثرالسلطةنقل

.م4691عامنهرو

وعددهول،،2ال!جميائيورمزهمشع،عنصرا!ادولى

بسببيتكون،لهرائحةلاثقيلغازوالرادون86.الذري

الراديومويتكون.الراديوملعنصرالإشعاعيالانحلال

الرادونينطلق.لليورانيومالإشعاعيللانحلالنتيجةبدوره

خلالمنالمنازلإلىويتسربوالصخورالتربةمنالجوإلى

منالسفليالدوروجدرانأرضياتفيالموجودةالشقوق

تمإذا،الرئةسرطانالتركيز،الشديدالرادونيسبب.المبنى

فيكون،المنازلخارجأما.كبيرةبكمياتامشنشاقه

بالصحةتضرلاالتيالامنةالمستوياتإلىمحففاالرادون

العامة.

علىمبنىأيفيكبيرحدإلىالرادونتركيزيعتمد

المبانيتكونأنفيمكن.فيهالمستخدمةوالموادالبناء،نوعية

وأساخناالهواءتحفظوالتي،الإغلاقالمحكمةالجديدة

الخاطرتقليليمكنكما.الرادونلغازمصيدةباردا،

بصورةمركزاالرادونفيهايوجدالتيالمناطقفيالصحية

الجدرانأساساتفيالموجودةالشقوقبسدطبيعية

)منفس(،فتحةبتركيبوذلك.باحكام،والأرضيات

للداخلالخارجيالهواءونقل،الأساسأسفلالغازلخروج

بسهولةيتفاعللاخاملعنصر،فالرادون.التهويةلتحسين

غازمعيتحدأنيمكنأنهإلا،الأخرىالكيميائيةالموادمع

مركباته.وبعضالفلور

درجةعندسجمدسائلإلى،الرادونتكثيفيمكن

82وللرادون.م16-8.عندويغلي.م471-حرارة

2وه،طبيعيةبصورةتوجدنظائرثلاثةمنهامعروفا،نطرا

والنطر.النوويةالمفاعلاتفيإنتاجهايمكنمشعانطرا

وعمر2(،2)2الذريوزنهيبلغللرادوناستقراراالأكثر

الألمانيالكيميائياكتشفيوما.82.3لهالنصف

.أم009عامالرادونغاز،دورن.إي.فريدريك

منمجموعةالمشعاعأوالمشعأيضاويسمىا!ادلتر

علىوتوزيعها،الحرارةبطردتقوم،الأنابيبأوالمواصعير،

الوسط.أوالمحيط

الساخنالماءمشعاتأو،البخاريةالمشعاتتنقل

يسخنوعندما.بالغرفةالموجودالهواءإلىالحرارة،بالمنازل

إلىويرتفع،وزنهويخفيتمدد،،للأنابيبالمجاورالهواء

هذهمنوينتج.الغرفةمنالباردالهواءمكانهويحلأعلى

العمليةهذهتس!ىالهواء.لحركةمنتظمةدورةالعملية

الراديتر،منمعينةأنواعوتعرف،التصعدأوالحمل

بالغرفةالهواءبتسخينتقومالحراريبالحملبالمسخنات

.الحرارةان!:المباشر.بالإشعاع

حيث،الألمملوببنفس،بالسيارةالرادسريعمل

فيالموجودةالأنابيبإلىالمحركمنالساخنالماءينقل

الأنابيب،عبرالمندفعالهواءيمتصالراديتر.مقدمة

التىالمروحةوتساعد.بتبريدهويقومالماءمنالحرارة

ودفعتحريكفيالكهرباء،أو،المحركطريقعنتدور

تسيرأوالسيارةتتوقفعندماالراديترخلالالهواء

بطيئة.بسرعة

.السيارةأيضا:انظر
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ارو!تؤ!سيامميةفلسفةالتطرفأوا!ادلكاليلأ

واجتثاثها.المجتمعفيوالظلمالجورمظاهرعنللبحث

-!ولاللاتينيةالكلمةينئمن،الراديكاليةكلمةومصسدر

عمايبحثونفالرأديكاليون.علالأأوالجذروتعنى413،

والسيالحميةالاقتصاديةالأخطاءجذوريعتبرونه

الفوريةبالتغييراتويطالبونالمجتمعفيوالاجتماعية

لتها.لإزا

ومنلآخربلدمنراديكالىكلمةمعنىيختلف

يساندماغالبا،الغرببلدانففيلاخر.وقت

كانبينما،الاشتراكيةالمفاهيمبعضالراديكاليون

وجوديعارضونالشرقيةأوروبابلدانفىالراديكاليون

منفإن،لذلكإضافة.القائمةالاششراكيةالأنظمة

بقدريختلفونقد،راديكاليينالأجيالمنجيليعدهم

الجيلمنالراديكاليينعننظرهموجهاتفيكبير

بعدهم.منيأتيالذيأولهم،السابق

عامةبصفةراديكاليالمصطلحاستخدمأوروبا.في

التاسعالقرنمنالاولىالسنواتخلالبريطانيا،في

الذيالإصلاحيصفالاستخدامذلكوكانعضر.

جيمستشارلزأمثالالسيامميةالقياداتبعضبهتطالب

فوكسالسيدكانحيث،ام797عامفيفوكس

تحسينبغرضوذلكالجذريالإصلاحسماهبمايطالب

وخلال.ديمقراطيةأكثرليكونالبريطانيالسياسيالنظام

البريطانيالفيلسوفقادالتاصئكلشر،القرنسنوات

بالفلاسفةتدعىكانتمجموعة،بينثامجيرمي

جمئبأنيعتقدالفيلسوفهذاوكان،الراديكاليين

منالأكبرالقدرتوفرأنيجب،والتشريعات،القوانين

.الناسمنالأعظمللسوادالسعادة

حولتأنبعدفرنسا،فيالراديكاليةمفهومتطور

إلىالدولةتلكأم(-1997)978الفرنسيةالثورة

منكثيرعدعشرالتالصعالقرنوخلال.جمهورية

وسعوا،لهمنموذجاالفرنسيةالثورةالأوروبيينالراديكاليين

بلدانهم.فيجمهورياتلتأسيسبذلك

الحركةبتأمميسالأوروبيينالراديكالبنمنالعديدقام

وخلالللمجتمةالكاملالبناءبإعادةوطالبواالاششراكية،

الحركةانقسمتالتامئكلشر،القرنمنالأخيرةالسنوات

ومععى.متوفوقسممعتدلقسم:قسمينإلى

الإصلاحخلالمنالتغييرإلىالمعتدلونالاشتراكيون

علىأصروافقدالراديكاليونالاشتراكيونأما،التدريجي

روسياففي.المجتمعبإصلاحالكفيلةهىفقطالثورةأن

الراديكاليينوعلىالمنشفيكالمعتدلينعلىأطلق

عامالسلطةعلىالبولشفيكاستولىوقد.البولشفيك

شيوعية.حكومةوأقامواأم719

فبالرغم،الوطنيةالحركةأيضاانقسمت.الهندلمحى

البريطانيينطردفييرغبونكانواالناسمعظمأنمن

التغيير.إجراءكيفيةعلىيتفقوالمأنهمإلاالهند،من

دعوتهفي،غانديموهنداسالمهاتمافاتئالمعتدلون

كرمشند.موهنداس،غانديانظر:.المدنيللعصيان

يرونكانوافقد،راديكاليةالأكثرالوطنيونأما

العنفطريقعنهزيمتهميمكنأعداء،البريطانيين

-ا)939،الثانيةالعالميةالحربخلال.فقط

الحزبزعيمبوس،تشاندراسوبهاسبدأأم(،459

قامثمومن،النازيةألمانيامعالمفاوضاتفيالراديكالي

اليابانيينمعجن!إلىجنباللقتالهنديجيشبتجهيز

تعرض!القوةتلكأنإلاالهند.منالبريطانيينوطرد

المسؤولوناجتمع،الحربانتهاءوبعد.للهزيمة

الهندونالت،المعتدلةالوطنيةمإلقيادات،البريطانيون

.ام749عاماستقلالها

أتباععارض.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

وقد.الفرنسيةالثورة،للخزانةوزيرأول،هاملتونألكسندر

توماسأتباعلتعريف،راديكاليونالمصطلحالمشخدموا

لفرنسا.المؤيدين،جفرسون

الأمريكيةالأهليةالحربسبقتالتيالسنوأتوفي

دعاةنادى،مباشرةأعقبتهاوالتيأم(1186-865)

أما.الاسترقاقلظاهرةالفوريبالإلغاءالراديكالية

أسعاربتخفيضطالبوأفقد،الاخرونالراديكاليون

والإصلاحاتالكحوليةالمشروباتوحظر،الأراضي

سعى،الأهليةالحربانتهاءبعد.المرأةوحقوقالانتخابية

الجنوبمعالصعبالسلامإلى،والرأديكاليونالجمهوريون

البناء.إعادةان!:.المنهزم

،الإطلاقعلىالأمريكيونالراديكاليونيتمكنلم

.الأوروبيونفعلكمارئيسيسياسيحزبتألمميعسمن

المتحدةالولاياتفيالراديكاليينفإن،ذلكمنوبالرغم

كتاباتهمخلالمنالوطنيةالسياساتفيأثرواقد

وأحاديثهم.

الستينياتخلالالسوداءالحركةمساندوأدان

المدنيةالحقوقحركةالعشرينالقرنمنوالسبعينيات

وخلال.راديكاليةغيروأساليبهاأهدافهالأن

حرصت،العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

يهيمنالتيالتنظجماتإلعسقاطعلىالراديكالياتالنساء

بالأجرللمطالبةالمعتدلونويسعى.الرجالعليها

لتعدي!مدخلوإيجاد،المتساويللعملالمتساوي

الفيدراليةالحكومةبدعموالمطالبةالمتساويةالحقول

.اللأطفالرعايةلمراكز

اليمين.جناحاليسار،جناح:أيضاانو
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البتقاعةمنيمشأالإذاعىالبت

الامشماعويمكنالعليا(.)الصورة

ويستحدمم!صاد.أييتقريباإليه

ليالمذياعأحهزةالماسصالعديد

)ال!مورةالإداعيالمثاستقبال

اليمى(.

الراديومكن.ال!تصالوسائلأهممنالمذياعأوالراديو

والموسيقىالإنسانيالصوتإرسالمنالإنسانيةالمجتمعات

العالم.منمتعددةأرجاءإلىالختلفةبأنواعهاوالإشارات

السفنمتنعلىالمسافرينبإمكانأصبحالراديووبفضل

يمكنكما.المعلوماتوتبادلالاتصالوالطائرات

الخارجي.بالفضاءللاتصالالراديوموجاتاستخدام

شعيوعااللأكثرالامشخدامومازالالإذاعيالبثكان

والموسعيقى،الديسيةالبرامحيشملوهوالراديو.لموجات

الرياضيةالأحداثووصف!والمقاللاتوالحوار،والأخبار،

الناسويستيقظ.التجاريةالإعلاناتإلىبالإضافة،والفنية

أعمالهمإلىممياراتهمويقودون،المذياعسعاعةعلى

الإذاعيةالبرامجإلىالاستماعيمكنهمكما،إليهمستمعين

راحتهم.أوقاتفي

الذينفسهالدورالماضيفيالإذاعيالبثأخذوقد

،الناستسليةحيثمنالراهنوقتنافيالتلفازيأخذه

وأسترالياأمريكافيالعائلاتملايينتتجمعفكانت

بدايةوحتىالعشرينياتمنالفترةخلالوأوروبا

في،المذياعأجهزةحولالعشرينالقرنمنالخمسينيات

الخفيفةالمرحةوالبرامجالتمثيلياتإلىيستمعون،ليلةكل

الموسيقية،للحفلاتالمباشعروالبثالمنوعاتوبرامج

التي،الفترةهذه.الأخرىالمنوعةالبراجمجمنوالعديد

الإذاعيللبثالذهبىبالعصراللاحيانبعض!فماتدعى
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التلفازتألقبدءمعالغربيةالمجتمعاتمعظمفيانتهت

.نتشارهوا

البثإلىبالإضافة،أخرىاستخداماتوللراديو

ورجالالبناءوعمالالفضاءوروادفالطيارون.الإذاعى

سياراتوسائقووالجنودوالبحارونوالفلاحونالشرطة

كما،السريعةالاتصالاتفيالرأديويستخدمونالأجرة

عنللاستعلامالجو،إلىالراديوموجاتالعلماءيرسل

بوساطةالرسائلوالبرقالهاتفشركاتوترسل.الطقس

يشغلكما،والبرقالهاتفخطوطوباستخدامالراديو،

بهم.خاصةوبثاستقبالمحطاتالراديوهواة

إلىوالإشاراتالأصواتبتحويلالراديويعمل

الراديو.موجاتأيضاتدعىكهرومغنطيسيةموجات

عبرالانتشارتستطيعكماوالفضاء،الهواءعبرتسافروهي

موجاتوتنتقل.المبانيكجدرانالصلبةالأجسامبعض

ويحول،اثكم2972992أيالضوء،بسرعةالراديو

الأصلي.الصوتإلىالموجاتهذهألاستقبالجهاز

ولايمكنالراديو،تطويرفيالعلماءمنالعديدأسهم

العالمأرسلوقدالراديو.مخترعبأنهبعينهعالماعتبار

عامفيإذاعىبثإشارةأولماركونيجوليلموالإيطالي

منتبثالراديوموجاتفإنالراهنوقتنافيأما.ام!58

حولنامنالجووتملأالختلفة،والمصادرالمحطاتآلاف

المتواصل.وبثهابإشاراتها

الراديواستخدامات

التيالاتصالاتمنالأكبرالجزءالإذاعيالبثيحتل

برامجاستقبالللمستمعينيتيحكاالراديو،طريقعنتتم

المتعةإلىتهدفوالتي،الأغراضالمتنوعةالإذاعىالبث

منالعديدفيالراديوموجاتتستخدمكما.والمعرفة

التيالاتجاهينذاتالاتصالاتمثل،الأخرىالتطيقات

الإذاعىالبثوفي.الرسائلواستقبالإرسالفيهاشم

الراديوموجاتتنقلالاتجاهينذاتالاتصالاتومعظم

منالأخرىالأنواعفيولكن،والموسيقىالصوت

مثلأخرىإشاراتالراديوموجاتتنقلالاستخدامات

وإشارات،الملاحةأنظمةفيالمستخدمةالراديويةالحزم

الأجهزةمنالعديدبتشغيلالخاصةبعد،عنالتحكم

الختلفة.

البث.محطاتمنالإذاعىالبثينشأ.الإذاعيالبث

منبلدكلفيواحدةإذاعيبثمحطةالأقلعلىوتوجد

البثيقتصرلمالعربيةبعفالدولوفي.العالمبلدان

الرئيسيةالمدنإلىتعداهابل،العربيةالعواصمعلىالإذاعي

فيالإذاعيالبثلمحطاتالكليالعددويقدر.الأخرى

01و...نحومنها،محطة000252منبأكثرالعالم

لاعددوهووحدها،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيمحطة

.أخرىدولةفيمثلهيوجد

منأكثرالعالمفيالناسيمتلك.الإذاعيالبتمدى

.أشخاصثلاثةلكلواحدجهازبمتوسط،مذياعبليوني

عددأكبروهوجهاز،مليون534المتحدةالولاياتوفي

912حواليالصينوفيواحد.قطرفيالأجهزةمن

أما.مواطنمائةلكلجهازا18بمعدلأيجهاز،مليون

يأمليونا،66الراديوأجهزةعددفيبلغبريطانيا،في

نسمة.مائةلكلجهازا411بمعدل

المذياعلأجهزةالواسعالانتشارهذافيالرئيسيوالسبب

مكانمننقلهاالنالرويستطع،محمولةكونهاإلىيرجع

بالكهرباء،وتعمل،كبيرةالراديوأجضةوبعض.بسهولةلاخر

ولكنالكهرباء.تتاححيث،المنازلفيعادةتحفظوهذه

الجافة.بالبطارياتوتشغل،الحجمصغيرةالأجهزةملايين

.الجيوبفيحملهايمكنبحيثالصغرمنالأجهزةوبعض

مثلتقريبا،مكانأيفيالأجضةهذهإلىالناسويعستمع

كما.النزهةوأماكنوالرحلاتوالشواطئوالحدائقالمنازل

النقل،وسائلفيواسعنطاقعلىالمذياعأجهزةتستخدم

وقت.أيفىإليهاألاستماعمتيحة

وأللبلدانملائمةوسيلةالمحمولةالمذياعأجهزةوتعد

منالعديدولكن.الكهربائيةالطاقةفيهاتتوفرالتيالمناطق

الأجهزةاستخدامأنكماالكهرباء،فيهاتتوفرلاالمناطق

وذلك،الدولمنالعديدفيمحدودبالبطاريةالعاملة

ثمنها.غلاءأو،البطارياتعلىالحصوللصعوبة

تريفورالبريطانيالخترعصمم،أم599عاموفي

جهاز-ذكرهاالانفالاعتباراتذهنهفيآخذا-بيليس

البعيدةالإفريقيةالمجتمعاتلمساعدةأوتوماتيا،يعملراديو

الإيدز.مكافحةبرامجعنالراديويةالنشراتاستقبالعلى

،البعيدةالأماكنفىللقاطنينأيضامناسبةالأجهزةوهذه

عنالمعلوماتأحدثالتقاطبوساطتهايتمكنونحيث

والأوبئة.والمجاعاتالفيضانات

إلىلتباعأساساالأوتوماتيةالأجهزةصممتوقد

الدولفيالموادتوزيعفىلاستخدامها،الإغاثةوكالات

ويزن.الصناعيةالدولفيأيضاتباعالانولكنها،النامية

صغير،داخليمولدبالقدرةويمدها،كيلوجرام6.2الجهاز

أمتار.9حواليطولهملتوبنابضيدار

دقيقة03بكاملهملفوفايكونعندما،النابضوينتج

وأبالكهرباءيعمللالأنهقبولأالجهازويلقى.التشغيلمن

منمخزونهانفادعندالتغييرتتطلبالتىالبطاريات

الطاقة.

منالإذاعيةالبرامجتختلف.الإذاعيةالبرامجأنواع

والمعرفة.التسليةتوفرعامبشكلولكنهاآخر،إلىبلد
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تشكلبحيث،البلدانمنالعديدفيالبرامجهذهوتصمم

فهىالمتبقية%أ.ادأمامنها،%!.نسبةالمنوعاتبرامج

البرامجوتشكلأشكالها.بكلالثقافيةل!موادمخصصة

برامجهابينكبيرةنسبةالعربيةالإذاعاتفيالدينية

وتقديموتفسيرهالكريمالقرانتلاوةتتضمنوهي.الختلفة

منجزءاالإعلاناتوتشكل.متنوعةإسلاميةبرامج

أوقاتخارجأوضمنتغطيتهايتمحيث،المذاعةالبرامج

غيرالمحطاتأما.التجاريةالمحطاتفىالختلفةالبرامج

مننوعأيتبثفلا،البريطانيةالإذاعةهيئةمثل،التجارية

ببرامجها.الخاصةتلكعدا،الإعلانات

برامجبوساطةالجمهورجذبالإذاعاتمعظموتحاول

كالموسيقىالختلفة،الأهواءذويبالمستمعينخاصة

للمثقفين.العلميةوالأخبار،للمراهقينمثلاالصاخبة

برامجفيالاستخدامشائعشكلالمسجلةوالموسيقى

المتخصصةايإذاعاتومعظم.والمنوعاتوالترويحالتسلية

وأ،البوبموسيقىمثلمنها،معينانوغاتذيعبالموسيقى

الموسيقىأوالجاز،موسيقيأو،الكلامميكيةالموسيقى

مختلفةأنواعاالاخرىألمحطاتبعضتذيعكما.الشعبية

التخصص.إلىاللجوءدون،الموسيقىمن

الموسيقى،يقدمونمذيعونالإذأعةمحطاتولدى

جذبفيمهمادورايؤدونوبهذاعليها،ويعلقون

تسعىالراديومحطاتمعظمفإنولذلك،إليهمالمستمعين

وأسلوبهمالمميزةشخصيتهملهم،معلقينتوظيفإلى

.مكانأيفىإليهالمستمعيجذبأرزيا،الشيقالخاص

فهناكفقط،الموسيقىعلىالبرامإلمسليةتقتصرولا

حلقاتفيتبثالتيوالتمثيليات،المرحةالبرامجأيضا

مباشربشكلللمستعمينتنقلالتيوالمسرحيات،متعددة

الإذاعي.للبثفقطتكتبالتمثيلياتوبعض.مسجلأو

والأحداثالأخباربالمعلوماتالبرامإلخاصةتقدم

للأحداثالمباشروالنقلالإذاعيةوالمقابلاتالعالمية

الرياضية.

ساعةبمعدل،محددةأوقاتفيالأخبارنشراتوتبث

المحطاتتقدمكما،المحطاتبعضفىساعةنصفأو

الانتخاباتمثلالخاصةللأحداثمباشرةتغطياتالإذاعية

بشكلالمحطاتوتعنى.التشريعيةالمجالسأفتتاحأو،العامة

المرور،وحركة،الطقسعنخاصةأخباربتقديمعام

منآخرجزءويهتم.الزرأعةوأخبار،البورصةوسسوق

ونشاطات،المجتمعأحداثعنبرامجبتقديمالبرامج

الإذاعاتمنقليلعددويوجد.الدولةوخدمات،السكان

منبذلكللمهتمينفقطالأخباربتقديمتختصالتي

الإذاعيةالمحطاتتنقلالدولبعضوفى.المستمعين

مباشرا.نقلاالتشريعيةالمجا!جلسات

حولمناقشاتفتقدم،الإذاعيةالمقابلاتأما

وكل.للحياةالختلفةالنواحيتغطي،متعددةموضوعات

بجراءيقوممذيعةاومذيعيقدمهالنوعهذامنبرنامج

هذهموضوعاتوتتفاوتإدأرتها.فيوالتحكمالمقابلات

معالجةمثلالجاريةالسياسيةالموضوعاتبينالمقابلات

والموضوعات،المواطنينتهمالتيالدولةوقضاياالانتخابات

وأالفقر،أو،التلوثأو،الجريمةمثلالمحضةالاجتماعية

مقدميمنالعديدويتيح.الجنسينبينالتمييزأو،العنصرية

عبرالنقالقفيللمشاركةللمستمعينالبرامإلفرصةهذه

نظرهم.وجهاتإبداءأو،أمشلتهمبطرح،الإذاعةهواتف

الهاتفية.انحاطباتالبرامجهذهمثلوتدعى

الإخبارية،البرامجمثل،الرياضيةالبرأمجوتحظى

نقلالرياضيونالمعلقونيحاولحيثخاص،باهتمام

الأحداثوبسمى.المستمعينإلىالمميزةالأحداث

وتقع.التعليقاتمباشرانقلاالمذيعونينقلهاالتيالرياضية

رأسعلىوالكريكيتالمضربوكرةالقدمكرةرياضات

بشكلبنقلهاالإذاعاتتعنىالتىالرياضيةالأحداثقائمة

للمستمعين.نتائجهانقلالأقلعلىأومباشر،

حيث،المستمعينلجذبالإذاعيةالمحطاتوتتنافس

منمعينقطاعرغباتلتلبيةبرامجالمحطاتمعظمتذيع

تحاولمثلا،البوبموسيقىتبثالتيفالمحطات.المستمعين

المستمعين.منالسنوصغارالمراهقينجذب

منالنوعهذايلقى.الاتجاهينذاتالاتصالات

بينالاتصالسرعةيوفرلأنهمتزايدا،إقبالأالاتصالات

أما.ذلالثإلىالحاجةدعتكلماوآخر،مكان

الاتجاهين،ذاتللاتصالاتاستعمالآالأكثرالاستخدامات

القوميالأمن-3الصناعة2-العامةالسلامة-أ:فهي

الخاصة.الاتصالات-4

موجاتالشرطةرجاليستخدم.العامةالسلامةفي

.القانونعلىالخارجينعلىوللقبض،الجريمةلمنعالراديو

الإطفاءرجالمساعدةفيالراديوموجاتتستخدمكما

هؤلاءسياراتوتزودانتشارها.ومنعالحرائقإخمادفي

المتحدتتدعىومحمولةالحجمصغيرةاتصالبأجهزة

منالأجهزةهذهتمكنهمحيث(،توكي-)ووكيالسيار

بالإضافة،التعليماتعلىللحصول،القيادةبمقرالاتصال

وتزودالسيار.المتحدث:انظر.بينهمفيماالاتصالإلى

وعملياتعملهالتنطمأتصالبأجهزةوالسفنالطائرات

ذلك.إلىالضرورةدعتإذاالإنقاذ،

فيللمساعدةالراديوخاصةإسعاففرقوتستخدم

حيث،الحادثمنطقةإلىوصولهمبعد،الأرواحإنقاذ

فىموجودةاتصالأجهزةعبر،الإسعافرجالينقل

فيالموجودينالأطباءإلىالمرضىحالة،سياراتهم
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أجهزةعبرالملائمةالإسعافاتلتقديمالمعستشفيات،

.الاتصال

الاتجاهينذاتالاتصالاتأصبحت.الصناعةفي

سياراتمن،النقلوسائلفيتوافرهامنلابدومميلة

سائقويتلقىحيث،التجاريةالنقلطائراتإلىالأجرة

،الركابوجودأماكنحولالتعليماتالأجرةسيارات

الإقلاعأوالهبوطتعليماتالطائراتطيارويتلقىبينما

وسائلتزودكماالراديو.بموجاتتعملأجهزةبوساطة

بأجهزةوالشاحناتوالقطاراتاسمفنمثلالأخرىالنقل

مماثلة.اتصال

العديدفيوالمالوالوقتالجهدالراديواستخدامويوفر

أجهزةيستخدمونالبناءفعمال.الصناعيةالمرافقمن

الأبنيةفييعملونالذينزملائهممعللتخاطبالاتصال

والعاملونالفلاحونويتلقى،السحابكناطحات،العالية

أجهزتهم،عبرإليهايحتاجونالتيالمعلوماتالغاباتفي

يرغبونها.التيالأجهزةعلىويحصلون

ربطفيمهمادوراالراديواجهزةتؤدي.القوميالأمنفي

ببعض.بعضها،متعددةأماكنفيالموجودةالدفاعوحدات

أجهزةعلىفروعها،بكل،المسلحةالدفاعوسائلوتعتمد

لتتمكنمتزايد،بشكلالاتحاهينذاتالراديويةألاتصال

بينها.فيماوالتنسيقالمعلوماتتبادلمنفيهاالعاملةالعناصر

والسفن،والدباباتالطائراتفيالراديوالعسكريونويستخدم

المتحدثوأجهزة،الكبيرةالاتصالاتمراكزتمكنحيث

ية.العس!الوحداتبينالمستمرالاتصالمنالسيار

تشغيلهواةمنالعديديتلقى.الخاصةالاتصالاتفي

أجهزتهم.بوساطةالمدىبعيدةاتصالاتالراديوأجهزة

أجهزةمستخدمينالأطفالويلعب.الهواةراديوانظر:

منالعديديستخدمكما،المدىقصيرةسيارمتحدث

وأالخاصةلممياراتهمفيراديويةاتصالأجهزةالناس

يشغلالذيالراديومنالنوعهذامثلويدعى.سفنهم

موجةانظر:.الخاصةالإذاعةموجةالخاصةللأغرأض

فىالخلويالراديوتطويرمكنوقد.الخاعمةالإذاعة

الهواتفاستخداممنالعشرينالقرنمنالثمانينيات

المثبتةالهواتفاستخدأموكذلك،مكانكلفيألمحمولة

.السياراتفي

نقلالراديوموجاتتستطجع.أخرىاستخدامات

حيث،البشريةالأصواتإلىبالإضافة،أخرىمعلومات

أنواعواستقبالإرسالالراديوأعمالمنالعديدتشمل

الملاحة،أجهزةتشغيلمنيمكنناكا،الإشساراتمنعديدة

بالإضافة،البياناتنقلوأجهزةبعد،عنالتحكمووسائل

.الأخرىالخاصةالالمشخداماتمنالعديدإلى

ملاحيةإشاراتنقلالراديوموجاتتتولى.الملاحة

العسيرخطوطضمنالبقاءعلىالطيارينتساعد،خاصة

أجهزةالسفنمنالعديدولدى.الطائرةانظر:.لهمالمعدة

منمرسلةملاحيةإشاراتبمساعدةمسارهاتحددخاصة

والسفنالطائراتتعتمدكما.السفينةانظر:الشواطىء.

بشكللتعملالراديو،منخاصشكلوهوالرادار،على

رواديستخدمذلكإلىوبالإضافةالرادار.انو:.آمن

لقيادةالراديوموجاتبمساعدةملاحةأجهزةالفضاء

إليه.المرسلةالاتجاهصوبسفنهم

نموذجتوجيهفيالنظامهذايستخدمبعد.عنالتحكم

ويمكنطيار.بدونتسيرالتيالحقيقيةالطائرةأوالطائرة

السيارالمتحدثبجهازمزودشرطي

ولاللإدارةبزملائهللاتصالتوكى(-)ووكي

العامة.

الراديوبوساطةالمراقبةببرجالطياريتصل

والأحوالالإقلاعتعليماتعلىللحصول

الرحلة.أثناءالجوية

الرسائليحلقىالسفينةفىالراديوعامل

ومحطاتالأحرىالسفنمنالقادمة

اليابسة.علىالاتصالات
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القطار،عرباتلقيادةفيها،المتحكمالنبائطتوظيفأيضا

التحكمانظر:.الالاتتشغيلأو،الأبوأبوإغلاقفتحأو

بعد.عن

بموجاتتعملالتيالأجهزةتستطيع.البياناتنقل

بين،عاليةوبسرعة،المعلوماتمنكبيرةكميةنقلالراديو

منمعلوماتإرسالحالةفىكما،إلكترونيينجهازين

سفينةمتنعلىحاسوبإلىالأرضعلىاتصالجهاز

صورنقلفيأيضاالراديوموجاتوتستخدم.فضائية

إلكترونيةإشاراتإلىالصورتحولحيث،الفاكسميلى

الفاكسميلي.انظر:الراديو.بموجاتترسل

ولجانالجوا!ميسيستخدم.الخاصةالاسدخدامات

تدعىالراديوبموجاتتعملمخبأةأجهزةالتحقيق

الراديوممطلحات

نص.سدوناضحدتاتعنيول(ا-4)؟اأدليب

علىمتجاورتينمحطتينفصلعلىالمستقملقدرةتعنيالانتقائية

التوليى.مفتاخ

تكونأندونالبثأثناءتتمالتىالأصواتمنيتكونالمباشرالبث

مسبقا.مسحلة

يحدثكمانفسهاالقناةعلىأكثرأوإشارت!!إرسالتع!يالتجميع

المجسم.الإداعيالسثفي

مستقلفىالموجودةالدائرةهيالرددفىالأوتوماتيالتحكم

ترددعلىالمضبوطالمستقما!بغلقأوتوماتياتقومالتيالترددتضمين

المستمع.قبلمناختيارهتمالذيالمرسل

والتياستقلفىالموحودةالدائرةهيللصوتالأوتوماتىالتحكم

مثلا،السمعيةالإفارةفيفيهاالمرعوبعيرالتغيراتلتخفيصتقوم

الحوية.اظروفاعنوالاححةالمستقبلةالإشارةشدةدىالتغيرات

وأتعديلأوتضخيمالإم!صانها،صغيرةإل!صروليةنمي!هةالترانزستور

الراديو.موجاتإشاراتتوليد

الثانية.فيماكهربائيةموحةاهتزارمراتعددالتردد

بعد.فيمالبثهاممغنطشريطعلىالبرامحتسجيلالملسبقالتسجيل

لتوافقالحاملةالموحةقوةفيهاتعدلللبثطريقة)اللاول(الاتساعتضمين

السمعية.التردديةالموحةفىالتعيرات

الحاملةالموجةترددفيهايعدل،للبثطريقة)+(الترددتضمين

الس!عية.التردديةالموجةتغيراتحسب

الإذاعة.محطماتبعضتحددالتيالأولىالحروفالنداءحروف

تعرحأيبدولىلملاعموجاتديهتنتشرالديالمستقيمالخطالبصرخط

الأرص.سطحالثاءأوكالحمالالطبيعيةالحواحزع!الحماءأو

ليعادةوتبتها!سهاالبرامحتتقاسمالمحطاتسمجموعةالشبكة

نفسه.الوقت

بش!ولليحاكي،الأقلعلىمجهاري!منيأقي)الستريو(المجسمالصوت

مبايترة.مصدرهامنلأذليهال!!سانيسمعهاالتيالأصواتحداقرلمحب

الموحاتمستقبلفيحاصاغةمواقابضالدقيقالموالفةضبط

عمليةيسهلمماضيق،تردديمجالفييسفلالموالفةالقصيرة

ما.محط!احتيار

علىالحصولبغرضالمحادثاتعلىللتنصتالمنصتات

بموجاتتعملالتيالأجهزةتساعدكما.السريةالمعلومات

المريضيبتلعحيث،المعدةأمراضتشخيصفيالراديو

الراديوية،الكبسولةأوالراديويالقرصيسمىقرصا

معلوماتيبثالحجمصغيرراديويباعثعلىيحتوي

الراديوموجاتمنأنواعوتوجد.المريضوضعحولطبية

يسمىفيماالمطبوخالطعامتحضيرتستطيععاليةطاقةذات

!رن.،المايكروويفانظر:.المايكروويفأفران

الراديويعملكبف

الاتصالاتأنواعكلفيوالاستقبالالإرساليتضمن

منعدذأ،عامبشكلالراديو،موجاتطريقعنتمرالتي

المرسلاتتحتلما.مرسليحتلهالديالترددطهاقهوالنطاقعرض

000.8مابينيتراوحنطاقعرضالمتوسطهالموحةنطاقفيالعاملة

هرتر.000.01و

ما.لمحطهةالمحصمصالراديوموجاتترددالقناة

موجةإشارةم!السمعيةالإشارةتستخلصإلكتروليةدائرةالكاشف

التردد.عاليةالحاملةالراديو

هرتز.ألا..،يعادلهرتزالكيلو

الأرضسطحع!تششرالتيالموجاتمنتتكونالأرضيةالموجات

البت.هوائىصبعيدا

راديوموجاتمعلضمهاما،برنامجأصواتتحملالحاملةالموجات

آخر.

باتجاهالهوائيسالمرسلةالراديوموحاتم!تتكودالسماويةاللوجات

السماء.

البثأصواتتمثلكهربائيةموحاتالسمعيةالتردديةالموجة

الإذاممط.

هرتر.مليودتعنيهرتزمجا

إذاعى.لرنامجخلال!شداعالتىللكلماتالمكتوبالسصهوالص

اصواتوأيةوالموسيقى،الصوتيةالمؤتراتعلىالمصويحتوي

البرنامح.أتناءلثهايجبأخرى

محطاتلاستخدامالخصصةالتردداتلطاقالإذاعيالبثنطاق

،الاتساعبتضمينالإذاعيللمثبعضهايخصص.الإداعيالبت

التلفاز.لبثالاحروالبعضالتردد،بتضمينللبثوأحدها

كيلو28وه15.بلىالمدىفيالترددنطاقالطويلةالموجةنطاق

فىالبثمحطاتم!العديدقبلمنوالمستعملهـ()كهرتز

إفريقيا.وشمالأورولا

ميحا3و"1ء،لينالمدىفيالترددنطاقالقم!رةالموجةنطاق

منوالعديدالإداعيالبثمحطاتقبلمنوالمستعملهرتر،

.الاخرىالحدمات

كيلو016وه525بينالمدىفىالترددلطاقالمتوسطةالموجةنطاق

العالم.ديالبثمحطاتقبلمنوالمستعملهـ(،)كهرتز

التانية.فيواحدااهتزاراالصتزويعادل.الترددلياسوحدةالهرتز
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السمعيةالتردديةالمول!أت

!!اأول!الاتساعتضمين

لاالالاأعالالالالالا11لكألاعلا1

الحاملةالموحاررأوالراديويةالتردديةالموجا(ت

مبينهو)كماالكهرلائيةالاهتزازاتمننوعينتضمالراديوموجات

والسمعياتالصوتتمثلوالتيالسمعيةالتردديةالموحات(بمأعلاه

التردديةالموجاتتحملالتىالراديويةالتردديةوالموجات،الأخرى

الأيسر.بالجزءالمبيسةالطرقلأحدمعاضمهمابعدالسمعية

أ*الترددتضمين

يتغيرالملاول(الاتساعتضمينموجاتفي.3الااوولولموجات

راديويةتردديةوموجةسمعيةتردديةموجةمنالمركبةالموجةارتفاع

الترددتضمينموحاتفيأما.السمعيةالتردديةالموجةشكللتوافق

السمعية.التردديةالموحةشكلحسبالمركمةالموجةترددفيتغير3()اللا

لكنهاالؤيبة،الاستقبالأجهزةإلىالأرضيةاللوجماتتصل.الاتجاهاتكلفيالموجاتالهوائييحثيع.الإذاعىالبثموجاتانتشاركيفية

مسافاتعلىاستقبالأحهزةإلىوتصل)الإيولوسفير(الأيونيالغلا!ب!بقةاصطدامهاعندالسماويةالموجاتوتمعكس،الأفقمحاللاتتعدى

العملية.نفسمكررةالأرضعلىالموجاتهذهتنع!صأنأيضاالممكنوم!.بعيدة

إلىوتحويلهاالاتصالإشماراتتكوين-أ:وهي،المراحل

الحاملةالراديوموجاتإرسال2-راديو،موجات

الموجاتهذهامشقبال3-غيرها.أوالصوتيةللمعلومات

فهمه.يمكنشكلإلىوتحويلها

البرامجتبثكيف-التاليتانالفقرتانوتوضح

البثخطوات-الإذاعيةالبرامجتستقبلوكيفالإذاعية

اللإذاعى.

الإذاسالب!!حطت.الإذاعةالبرامجتبثكيف

فيعادةوتقع،الإذاعىالبثمنهايبدأالتىالأماككهي

الاستوديوويكون،المكاتبمنالعديدمنمؤلفةمبان

الغرفةهووالاستوديو.المبانىتلكفىأهميةالأكثرالمكان

تمنععازلةبموادمغلفةوتكونالبرام!منهاتذاعالتي

يؤثرلاحتىإليها،الخارجيوالضجيجالاصواتتسرب

عامبشكلالاستديوويتكون.المذاعةالبرامجعلىذلك

والتحكم،المراقبةغرفةهوأحدهما،منفصلينجزءينمن

بأداءالمؤدونيقومالتيالرئيسيةالاستوديوقاعةوالآخر

أجهزةعلىوالتحكمالمراقبةغرفةوتحتويفيها.أعمالهم

حائطالرئيسيةالتسجيلقاعةوبينبينهاويفصل،البث

الاستوديوبقاعةللعاملينتتيح،كبيرةنافذةعلىيحتوي

تحكم،لوحةالتحكمغرفةفيويوجدبعضا.بعضهمرؤية
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وتتم.الأصواتتنظمالتيالأجهزةمنمجموعةوهي

فيعادةالمسجلالموسيقيالبثمثلالبرامجأنشطةبعض

الرئيسية.الاستوديوقاعةفيأحياناتتموقدالتحكما،غرفة

كتابة:مثلأعمالألمجضمنالهواء.علىالبرنامجوضع

أحهزةفيوالتحكموقراءتها،البرامجوإعلان،النص

يكتبانالصغيرةالمحطاتفينفسهللمذيعويمكن.البث

أجهزةويشغل،المسجلةالموسيقىويقدمالبرامويعلنها،

ال!جميرة،المحطاتفيمختلفاالأمريكونبينما،التحكم

بإعداديقومون،العاملينمنمجموعةلديهايتوافرحيث

الختلفة،والمنوعاتالأخباركتابةذلكفيبما،البرامجع

بدونعليهاالتعليقأوالبرامجللمذئقراءةيتسنىوبذلك

.مكتوبنص

منالعديدأصبحللحواسيبالواسعوفالانتشار

تقومحيث،أوتوماتيةبطريقةتعملالإذاعةمحطات

يقومونالعاملونكانالتيالمهاممنبالعديدالحواسيب

فواتيروإرسالالبرامجوتسجيلالأجهزةكتشغيلبها،

تشغيلالأحيانبعضوفيالمعكن،إلىالإعلاناتقسم

التحكم.لوحة

البرامإلتينوعيةوتحسن،والوققالمالالأتمتةوتوفر

،المثالسبيلعلى،الشماليةوأمريكاأوروباففي.تبث

هذاوفيرقميا.نظاماالإذاعيةالمحطاتمنالعديدتستخدم

منمسبقا،المسجلةالإخباريةوالموادالبرامجتبثالنظام

جيدةنوعيةينتجمما،الشرائطعنعوضا،مدمجةأقراص

.الأصواتامن

الموسيقىبثفيالمدمجةالأقراصاستخداموكان

استخدامولكن،عديدةلسنواتووا!ئالانتشار،متاحا،

إلىحديث،الجاريةوبرامإلأحداثالرقميةالتقنية

فقد.البرامجإعدادطريقةفيتغيرإلىوأدىما،حد

الطب،علمإليهتوصلماأحدثيتناولبرنامجيشتمل

أوقاتفيتسجل،مقابلاتعشرعلى،المثالسبيلعلى

تحررذلكوبعد.شريطعلى،مختلفةأماكنوفي،منفصلة

عنعوضا-حاسوبشاشةعلىرقمياالمقابلاتهذه

-بشفرةالشريطقطععلىتنطويالتيالتقليديةالطريقة

مدمجقرصفىوتوضحع،والموسيقىالتعليقاتوتضاف

البث.بغرض

وعوضا.الهاتفيةالمقابلاتفيالشرائطتستخدمولا

،الحاسوبعلىمباشرةالمقابلةتمسجيليمكنذلكعن

يمكنذلكوبعد.الصوتمعالشاشةعلىرؤيتهاويمكن

بهدفمدمجقرصإلىتنقلثم،الشاشةعلىالمقابلةتحرير

.الصوتجودةفقداندون،البث

التمثيليةالأعمالمثل،الإذاعيةالبرامجبعضوإعداد

البرامجمنأصعبعادةيكون،الدراميةالمسلسلاتأو

الكوميديةحلقاتهمبإعدادالنصكتابيقومإذ،الموسيقية

الذين،والممثلاتالممثل!تالخرجيقودثما،المأساويةأو

أحديقدموقد.أدوارهملقراءةالميكروفوناتأماميقفون

قيامإلىبالإضافة،البرنامجأوالحلقةونهايةمقدمةالمذيعين

صوتمثلالختلفةالصوتيةالمؤثراتلإضافةالصوتخبراء

وتعزفوغيرها.الخيولوصهيل،الأبوابوفتحالرعد،

بشكلالمستمعينإلىمباشرةتنقلمقطوعاتموسيقيةفرق

قاعاتفيالإذاعيةالعروضبعضتقديمويتممباشر.

وقتنافيالبرامجأنإلاالجمهور،أمامالمسرحتشبهتسجيل

نظرا،الإنشاجطرائقفيالتنوعهذاتستدعيلاالراهن

المتنوعة.والأخبارالإذاعيةوالمقابلاتبالمومميقىللاهتمام

يتكون.الكهربائيةالموجاتإلىالصوتيةالموجاتمن

منذلكوغير،وموسيقى،أحاديثمنالإذاعيالبرنامج

علىحيةتنقلأنيمكنمجموعهافيوهذه.الأصوات

الحيةالأصواتوتبثبعد.فيماتذاعثم،تسجلأوالهواء

أحاديثوتشملتنئفيه،الذينفسهالوقتفيمباشرة

مثل،بعيدةأماكنمنأصواتاتشملكما،المذيعين

وأ،والمسابقاتالقدمكرةمبارياتعلىالتعليقات

الاستوديوقاعةإلىتنقلالتيالأخباروتقاريرالمقابلات

بينما،بعيدةامستوديوقاعاتمنأو،الهاتفبوساطة

شريطعلىتخزنبل،مباشرةتبثلاالمسجلةالأصوات

والموسيقىالإعلاناتومعظملاحقا.وتبثمغنطسي

مسبقا.تسجيلهايتمالمذاعة

الصوتفهمعلىالإذاعىالبثاليةفهمويعتمد

فصوت.اهتزازاتمنالأصواتكلتتكون.وماهيته

تحدثالتىالهواءاهتزازاتمنيتكون!ثلا،ماشمخص

وينتقل.الشخصلهذاالصوتيةالحبالاهتزازبسبب

الموجاتتدعىموجاتشكلعلىالهواءعبرالصوت

البشريةالأذنإلىالموجاتهذهتصلوعندما،الصوتية

لها.المحدثالأصليالصوتسماعيمكن

الأخرىالحيةوالأصواتالحديثالميكرفونيلتقط

موجاتهاويحول،الإذاعيالبثأثناءالبرنامجتكونالتي

ثم.الموجاتتلكتمثلكهربائيةاهتزازاتإلىالصوتية

لإنتاجالمرسلفيوتستخدم،الكهربائيةالاهتزازاتتضخم

أجهزةوتقوم.الإذاعيالبثتكونالتيالراديوموجات

إلىالمسجلةالأصواتبتحويل،مماثلةبويقة،الإرسال

راديو.موجات

تنتقلالراديو.موجاتإلىالكهربائلةالموجاتمن

لوحةإلىأسلاكعبرللأصواتالممثلةالكهربائيةالموجات

.والمؤشراتالمفاتيحمنالعديدعلىتحتويالتيالتحكم

اللوحة،إلىالمرسلةالأصواتفيبالتحكمفنىويقوم

بعضيمزجوقدصوت،كلحدةبتغييريقومحيث
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الترانزستورعلىيعملثااول3اللاراديوفيالأساسيةالأجزاء

ول7ئىهوا
ول7توليفملف

اولكاهوائي

محول

وكاشف)ع"المتوسطالترددومضخممحول

متكاملةدائرةعلى)كاول(السمعىالزددومضحم

4؟مفتا

ل!/قطعوصل

الحهارةبطوضا

لوحةمنالكهربائيةالموجاتهذهتنتقلثممعا،الأصوات

المرسل.إلىالتحكم

بعضفيالمرسليوجدالرادلو.موجاتإرسال

لوحةعلىتحتويالتىنفعسهاالغرفةفيالإذاعيةالمحطات

تكونالتىالكهربائيةالموجاتتنتقلحيث،التحكم

وفي.المرسلإلىالتحكملوحةمنأسلاكعبرالبرنامج

عننسبيابعيدمكانفيالمرسليوضعأخرىمحطات

يرسلالذي)الجهازالإرسالهوائيمنوبالقرب،المحطة

الموجاتترسلحيثالهواء(،عبرالراديوموجات

موجاتمنخاصةحزمةبوساطةالمرسلإلىالكهربائية

.أسلاكعبرأوالراديو

البث،تمثلالتيالكهربائيةالموجاتالمرسليقوي

الحاملة.الموجاتتسمىالتيالراديوموجاتأيضاوينتج

الكهربائيةالموجاتمعالحاملةالموجاتالمرسلويضم

التضمين.العمليةهذهوتسمىالاستوديو،منالقادمة

إلىالبرنامجتحملالتىالراديويةالإشارةهيالناتجةوالموجة

الراديو.جهاز

يرسلهاالذي،الهوائيإلىالراديوإشارةالمرسليرسل

العديدوتضع.راديويةموجاتشكلفىالهواءعلىبدوره

وأعاليةأماكنفي،أبراجعلىهوائياتهاالمحطاتمن

.الموجاتانتشارتمنعقدالتيالمبانيعنبعيدة،مكشوفة

وأالمحطةمبنىأعلىفيهوائياتهاالصغيرةالمحطاتوتضع

منها.بالقرب

بطريقتين،الإذاعةبرامجتبث.المرسلةالموجاتأنواع

البرنامج.وإشارةالحاملةالموجةضمكيفيةعلىتعتمدان

وتفممين)الاأول(الاتساعتفمينهما؟الطريقتانوهاتان

)قوة(اتساعيتغيرالاتساعتضمينوفى3(.)الاأالتردد

منالاتيةالكهربائيةالموجاتتغيراتحعسبالحاملةالموجة

)الااول(الاتساعتضمينبطريقةالبثويستخدمالاستوديو.

وفى.والقصيرةوالمتوسطةالطويلةالموجاتنطاقات،عادة

الحاملةالموجةاتساعيبقى3(،)الااالترددتضمينطريقة

تغيرالاستوديومنالقادمةالكهربائيةالموجاتولكنثابتا،

الثانيةفىالموجةاهتزازات)عددالحاملةالموجةتردد

يستخدمالطريقةبهذهالبثأنهناويذكر(.الواحدة

الأولى.الطريقةفيالمستخدمةتلكمنأقصرموجات

ا!لوجاتالراديو:موجاتمننوعينالهوائييرسل

الأولالنوعينتشرحيث،السماويةوالموجاتالأرضية

نسبئا،قصيرةلمسافةالأرضسطحتعرجمتبعاأفقيبشكل

يصلوعندماالفضاء.باتحاهالسماويةالموجاتتنتشربينما

فإنها،الأيونيالغلافطبقةإلىالموجاتمنالنوعهذا
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هذاويتيح.الأيونيالغلافانظر:.الأرضباتجاهتنعكس

عنجدابعيدةأماكنإلىالإذاعيالبقوصولالانعكاس

الراديوموجاتالأيونيالغلافويعكس.الإرسالهوائي

النهار،خلالمنهاالليلخلالأوضحبشكلالمتوسطة

تستخدمبعيدةإذاعيةمحطاتالتقاطمننتمكنولذلك

أثناءمنهالليلأثناءواضحةبصورةالتردديالمجالهذا

النهار.

تضمينتقنيةعلىالمعتمدةالأنظمةهوائياتوترسل

بتضمينالخاصنفسهالاتجاهفيتسيرموجات)37(التردد

لاالفضاءنحوتتجهالتيالموجاتأنإلا)الاأط!(،الاتساع

تتابعوإنماالفضاء،إلىوصولهاعندالأرضإلىتنعكس

الموجاتأماالفضاء.إلىالجويالغلافطبقةعبرانتشارها

النظر،بخطمايسمىعبرفتسيرأفقيبشكلتنتشرالتي

مكانفيتلتقطأنيمكنلاالموجاتهذهأنيعنيوالذي

التقاطويمكن.الهوائيمنيرىالذيالأفقمنأبعد

لأنهانظراأبعد،مسافاتمنالاتساعتضمينموجات

إلىعائدةالأيونيالغلافبطبقةاصطدامهاعندتنعكس

.الأرض

مدىذاتالترددتضمينموجاتأنمنوبالرغم

تضمينبموجاتمقارنةمهمةميزةلهاأنإلامحدد،

بالتشويشيتأثرلاالترددتضمينإرسالإنحيث،الاتساع

التشويح!إشاراتفمعظم.الاتساعتضمينمعبالمقارنة

تضميناستقبالدوائروتصمم،اتساعتضمينإشارات

وشصف.الإشاراتلهذهحساسةغيرتكونبحيثالتردد

أقربأصواتاويولدنقائهبشدةا"3الترددبتضمينالإرسال

ألاتساعتضمينإرسالويسشخدم.الطيعيةالأصواتإلى

بينتردداتهانطاقيتراوحوالتيالطولمتوسطةالموجات

لمحطاتالهائلالعددوبسببكيلوهرتز.5061و525

ذاتضيقةحزمةمرسلكليستخدمفقد،الإرسال

ولاهرتز.كيلواو.8بيننطاقاتهاتتراوحترددات

سمعيةإشاراتبثالاتساعتضمينمرلمملاتتستطيع

إلىتحتاجالإشاراتهذهمثلأناعتبارعلىالنقاء،عالية

جهةومنهرتز.كيلو000.02عنيقللانطاقعرض

الاتساعتضمينلمرسلالسمعيةتستطحإلإشارةلاأخرى

هرتز.كيلو8منأعلىترددأتذاتأصواتنقل

نطاقاتالترددبتضمينالعاملةالمرسلاتوتوظف

ميجاهرتز.801و88ب!تتردداتهاتتراوحواسعةترددية

الإذاعةمحطاتتبث،المثالسبيلعلى،الدولبعضوفى

بينتقعتردداتعلىبرامجهاالترددبتضمينالعاملة

مرسلكليستطيعوبذلكميجاهرتز.73و865.

يكفىبحيثعريضاتردديانطاقايشغلأنترددتضمين

السمعيةالتردداتأي،بكاملهالصوتيالطفلإرسال

الناجمةالأصواتفإنثمومنهرتز،000.02حضى

.الجودةعاليةتكون

منعددتبنتالعشرينالقرنتسعينياتمطلعومنذ

عاموفيالرقمى.السمعيالبثتسمىتقنيةالدول

إذاعيةمحطةأولالبريطانيةالإذاعةهيئةأصبحتأم599

وقد.الرقمىالسمعيالبثباستخدامالإذأعيةالخدمةتقدم

،لندنحولمحدودةمنطقةإلىالخدمةهذهوجهت

بريطانيا.سكانمنفقط%02إلىووصلت

كلإشارتيعنالرقميالسمعىالبثإشارةوتختلف

الإذأعيالبثففيالتردد.وتضمينالاتساعتضمينمن

علىإذاعيةخدمةكلتحمل،القياسيأو،التقليدي

الرقمىالسمعيالبثفيأمابها.الخاصةالترددات

المفماعفتسمىالتردداتمنواحدةكتلةفتستخدم

خصصتالمتحدةالمملكةوفى.الخدماتمنعددلحمل

-17،2ءاراد!يالطفعلىمضاعفاتمحبعةالحكومة

البريطانيةالإذاعةهيئةلاستخدامميجاهرتز،023

اتجهتكما،والمحليةالقوميةالمستقلةالإذاعيةوالمحطات

الولاياتإلىبالإضافةأيضا،الأوروبيةالدولمنعدد

مضاعفاتتخصيصإلىوأستراليا،وكنداالمتحدة

الرقمي.السمعيبالبثللإرسال

تقنيتين،بنبالجمعالرقميالسمعيالبثويعمل

سلسلةشكلفي)أيرقمياالصوتتسجيلهىالأولى

التقليدية،الإشارةعنعوضاوالأصفار(،الواحداتمن

الترددنطاق

كيلوهرتزالتردد/بالأمتارالموجةطول

082إلىأء.أ"06إلى2"".الطويلةالموجات

16"5إلى187525إلى571المتوسطةالموجات

الاستوائيالنطاقفيالقميرةالموجات

8942إلى32""0،021إلى0،031ام2"نطاق

0043إلى23".2.88لىإ7.39م09نطاق

0004إلى750093إلى،76!م75نطاق

0605إلى3.950475إلى.263م06نطاق

القصيرةالموجاتنطاق

0062إلى4.480595إلى3.05م94نطاق

0073إلى1.410071إلى3.42م41نطاق

7759إلى7.030059إلى6.31م31نطاق

75911إلى1.2500117إلى6.25م25نطاق

01545إلى4.9100151إلى9.91م91نطاق

00917إلى6.1600177إلى!،16م16نطاق

02175إلى8.1302145إلى0.14م13نطاق

00261إلى5.1100256إلى7.11م11نطاق
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جودةفقداندونللصوتدقيقااستخراجاهذاويتيح

قريبوقتوحتى.البياناتضغطهىوالثانية.النوعية

الطفمنواسعانطاقاشطلبالصوتترقيمكان

عملي،غيرالطريقةبهذهالبثكانبحيث،الراديوي

أجزاءفقطيجددنظامتطويرإلىقادالتقنىالتقدمولكن

هذاأتاحوقدإرسالها.بعدللتغييرتعرضتالتيالإشارة

بدورهأدىوالذي،الضروريةغيرالمعلوماتمنالتخلص

للبث.المطلوبةالرقميةالمعلوماتكميةتقليلإلى

الجيدالاستقبالإمكانيةالرقميالسمعىالبثويف!ن

المناطقذلكفيبما،المناطقكلفيالمرقمةللإشارات

العالية،الأبنيةذاتالمدنأجزاءمثل،للتداخلالمعرضة

العمليةهذهوتستخدم.الحديديةوالسككالطرقوأنفاق

3561.بينالرقميةالإشارةلتجزيءدقيقةرياضيةعلاقة

ويتطلب.مختلفةزمنيةفتراتوفىمختلفا،حاملاترددا

عليها،الإشارةمكوناتوتوزيع،الحاملةالتردداتترتيب

مكوناتبينالتوليفالاستقبالجهازويستطيع.عاليةدقة

بما،الظروفكلفي،الأصليةالإشارةوتخزين،الإشارة

بالتداخل.فيهاالاستقباليتأثرالتيالظروفذلكفي

نطاقعرضالرقمىالسمعيبالبثالإرسالولإشارة

51.قدرهاسعةيوفرمماميجاهرتز،5361.قدرهكلى

الثنائي،الرقمتمثلوحدة)البيتثانيةلكلميجابيت

مضاعفويتكون(.الثنائيالترقيمفيصفرأواوتساوي

والتي،بيت000/003.2منالرقميالصمعيالبث

وأداخليا،مبنيوتكافؤوبياناتأصواتحملفيتستخدم

مرونةيتيحكا،الإرسالأخطاءلتصحيح،تصحيحنظام

صوتنوعيةلإعطاء،السعةزيادةويمكن.الإرسالفيعالية

ذلك،عنوعوضا.المثاللممبيلعلىموسيقيةلقطعةجيدة

مثل-إضافيةخدماتعلىللحصولالبيتاتتستخدمقد

الإخلالدون-رياضيحدثأوإخباريةلمادةالحيالبث

الرقمى،السمعىالبثتطويرالانويجري.العاديةبالبرمجة

،السياراتتوجيهنظممثل،أخرىتطيقاتفيلاستخدامه

والصور.الخرائطوعرض،بالحواسيبالموصلةوالرأديوهات

بالبثمقارناالامتيازاتمنعددالرقميالسمسوللبث

هوالامتيازاتهذهوأهم.الاتساعوتضمينالترددبتضمين

الأمدالطويلةالتسجيلاتبينبالفرقمقارناالصوتنقاء

أوضحالترددبتضمينالبثأنوكما.المدمجةوالأقراص

فإن،الاتساعبتضمينبالبثمقارناللتداخلعرضةأقللأنه

السبب.لنفسوضوحاأكثرأيضاالرقمىالسمعيالبث

الأجسامعنالمرسلاتمنالقادمةالإشاراتارتدادويعوق

تضميناستقبال،والجبالوالأشجارالأبنيةمثل،الصلبة

استقباليستطيعالرقميالسمعىالبثنظامولكنالتردد،

.بوضوحالمعكوسةالإشاراتهذهمثل

يتطلبأنهأيضاالرقميالسمعيالبثمميزاتومن

البثيتطلببينما،واسعةتغطيةلتوفيروأحدةترددشمبكة

استخدامويعني.البثطيفمنكبيراجزءاالترددبتضمين

توليفإعادةإلىتحتاجلاالراديوأجهزةأنالواحدالتردد

فىعادةتحدثوالتي،أخرىإلىمحطةمنالانتقالعند

التردد.تضمينحالة

السمعيالبثمشاريعالأوروبيةالدولمنعددبدأت

أولىأجريتحيث،العشرينالقرنتسعينياتفيالرقمي

.ام299مارسفىبالسويد،أستوكهولمفيالتجارب

فيالرقميالسمعىللبثتجاريتشغيلأولبدأكنداوفي

فيالنظامهذاإدخاليكتملأنتقرركما،أم699عام

التجاربوتجرى.ام799عامفيالأوروبيةالدولمعظم

وحعسب.الجنوبيةوكورياوأسترالياالصينفيأيضا

أوروبا،سكانمن8%0حوالىيتمكنسوف،التقديرات

.م0002عامبحلول،الرقميالسمعيالبثأستقبالمن

المرسلاتأنهوالرقمىالسمعىالبثعيوبوأهم

السمعيالبثلمواكبةتركيبإعادةتتطلبسوفالحالية

فييكونلاسوفالحاليةالراديوأجهزةوأن،الرقمى

القرنتسعينياتمنتصفوفي.البثهذااستقبالمقدورها

إنتاجواليابانأوروبافيالكبرىالشركاتبدأتالعشرين

الرقمى.السمعىالبثراديوهات

الإذاعيالبثانتشارمدىيتأثر.وترددهالإرسالقدرة

الاتساعتضمينمحطاتتمتلكحيث،المرسلبقدرة

المستمعينيمكنوهذاواط،00005تعادلقدرةالقوية

جدا،بعيدةمسافاتعلىالإذاعاتهذهمثلالتقاطمن

فعالة.السماويةالموجاتتكونعندما،الليلأثناءوبخاصة

القدرةذاتالمحطاتإلىالاستماعيمكن،المثالسبيلفعلى

أثناءاكم،)006إلىتصلمسافةعلىواط05!...

قدرةذاتألاتساعتضمينمحطاتبعضوهناك.الليل

بلدتينأوبلدةلخدمةمخصصةواط(025)منخفضة

001بينالتردد،تضمينمحطاتقدرةوتتراوح.صغيرتين

واط،00.001و.،كم25حواليلمسافةوتبثواط،

بعفوتعمل.كما..مسافةإلىتصلأنويمكنها

يأ،صغيرةبقدرةالتجاريةغيرالترددتضمينمحطات

تتعدىلامسافةإلىتصلحيثواط،01منمايقرب

.كيلومتراتبضعة

ممالها،مخصصترددأو،قناةعلىإذاعةكلوتبث

الترددويقاس.ببعضبعضها،الإذاعاتتداخلمنيقلل

الثانيةفيالاهتزازاتعددتمثلالتيالهرتز،تدعىبوحدة

يعادلبينماهرتز،000.1الكيلوهرتزويعادل.الواحدة

تضمينمحطاتوتبثهرتز.000.1!...ا!ليجاهرنر

506.1و525بينتتراوحتردداتعلىالاتساع
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هذايتراوحأوروباوفي(.متوسطة)موجاتكيلوهرتز

(.طويلة)موجاتهرتزكيلو285و015بينالنطاق

نطاقفيبثهاترسلالتيالمحطاتمنالعديدوهناك

03و5.1بينتتراوحوبترددات،القصيرةالموجات

ميجاهرتز.

الضوء،بسرعةالراديوبموجاتالمخقولالبرنامجوينتقل

الصوتيةالموجاتتنتقلبينما،كماث992!297أي

التفاوتهذاويؤدي.ماث003بسرعةالهواءفينفسها

إلىالصوتوموجاتالراديوموجاتبينالسرعةفي

منالغربيالشاطئفيللراديوفالمستمعون.غريبةمفارقات

إذاعيبثسماعيمكنهم،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الساحلعلىقاعةمنيبثموسيقيةلمقطوعةمباشر

فيالموجودينالمشاهدينقبل،المتحدةللولاياتالشرقي

القاعة.منالأخيرالصف!

وأرؤيةنست!لا.الإذاعيةالبرامجتستقبلكيف

الامشقبالأجهزةلكنالراديو،موجاتتحمسه!أولممماع

تمثلأصواتإلىالموجاتهذهمحولة،ذلكتستطهيع

المذاعة.البرامج

البثالتقاطبإمكانيةعادةالاستقبالأجهزةوتزود

معا،بكلتيهماأوالترددتضمينأوالاتساعتضمينبطريقة

نطاقلاختيارمؤشرايحركأنللمستمعيمكنحيث

المتوسطة،الاتساعتضمينموجة(التردداتمن)مجموعة

متعددةالاستقجالأجهزةوتوفرالتردد.تضميننطاقأو

الموجاتمثلأخرىنطاقاتامشقبالإمكانيةالنطاقات

والبحرية.الجويةوالاتصالاتالقصيرة

وأالمنزليةالكهربائيةبالقدرةالمذياعأجهزةوتعمل

بومعاطةيعملثالثنوعإلىبالإضافة،الجافةالبطاريات

النوعهذاكانوقد.الملتقطهةالراديويةالموجاتقدرة

الإذاعي.البثبداياتعندشائعاالبلوريبالراديوالمسمى

يعملالذيالراديولجهازالرئيسيةالأجزاءوتتكون

الموالف!2-الهوائيا:منالكهربائيةبالقدرة

لأجزاءالمبينالشكلانظر:المجهار.-4المضخمات3

الداخلية.المذياع

البثموجاتيلتقطفلزيسلكأوقضيب.الهوائي

بأكملهالهوائييكونوقدالجهاز.إلىويمررهاالإذاعى

والجزءالمذياعداخلمنهجزءيكونأو،المذياعداخل

.السياراتمذياعفيبهمعمولهوكما،خارجهالاخر

الطويلةالموجاتمستقبلاتمعظمفىالهوائىويتكون

مادةمنقضميبحولموضوعملفمنوالمتوسطة

الفريت.تسمىخاصةمغنطسية

تياراتتولدبالهوائيراديوموجةاصطداموعند

منللعديدالهوائىالمشقبالوبسببجدا.ضعيفةكهربائية

أعنيينامنالمهرةالع!المنللعديدعملفرصيعطيا!لذياعتصنيع

أجزاء(أعلاهالصورة)فى!نيةعاملةتجمع.الإلكترو!ياتمهحدسىإلى

ياع.المد

يوالفأنالمستمععلىيجبنفسهالوقتفيالمحطات

معينة.محطةعلىالمستقبل

تحسسمنيمكنهالذيالمذياعمنالجزءهو.الموالف

وأ،تردداتبالموالفمتصلناخبويوضح.معينةترددات

المذياعتوليفمننتمكنفلكى.فيهالمولفةالمحطاتقنوات

تبثوالتيمثلا،البريطانيةالإذاعةمحطةإلىللاستماع

الرقماختيارعلينايجبهرتز،كيلو648قدرهترددعلى

الموالف.مجالعلى486

المتغير،ا!لكثفاللاختيارمؤشرأوالموالف!قلبويسمى

تتداخلان،دائريةشبهألواحمنمجموعتينمنويتكون

عندالأخرىتتحركبينماثابتةإحداهماوتكونمعا،

فيتغييراتالتحركهذاوينتج.التوليفمفتاحتحريك

للتردداتالمذياعحسامميةمسببا،المذياعجهازدوائر

الختلفة.

البرنامجإشارةبتضخيمالمضخماتتقوم.المضخمات

العاديالمذياعفيوالمضخمات.الموالفبوساطةالمستقبلة

أجزاءوأهم.الفوقيةالمغايرةالدائرةتسمىدائرةمنأجزاء

والدوائرالترانزمشوراتهيالانتباعالتيالأجهزةفيالدائرة

عامقبلالمصممةالراديواجهزةمعظموكانت.المتكاملة

المفرغة.الصماماتتسمىصماماتتستخدمأم069
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رئيسيةأجزاءأربعةمنالفوقيةالمغايرةالدائرةوتتكون

"3("المتوسطالترددمضخم2-المحول-ا:هي

ويقومول"."3السمعىالترددمضخم-4الكاشف3-

إلىالضعيفةالمستقبلةالبثإشاراتبتحويلأولأالمحول

تضخمثم.المتولممطالتردديسمىأقلترددذاتإشارة

المتوسطالترددتضخيممرحلةضمنبتمريرهاالإشارة

وتمر13.مضخماتعدةأوواحدمضخممنالمكونة

بحذفيقومالذي،الكاشسفدائرةفيذلكبعدالإشارات

يمثلالذي،السمعيالترددعلىمبقيا،الحاملةالموجة

السمعيالترددمضخميقوموأخيرا.المذاعالبرنامج

المجهار.إلىيرسلهاثمالإشارةبتضخيم

قاعةبينالأخيرةالمرحلةهو(.الصوت)مكبرالمجهار

الك!بائيةالإشارةيحولحيث،والمستمعالإرسالبث

وتتكون.السمعيةالتردداتأي،الأصليشكلهاإلى

منوملفدائممغنطجسمنللمجهارالأساسميةالأجزاء

منيصنعببوقيرتبطالمموت،سمملفالأسلاك

المضخممنالقادمةالسمعيةالإشارةوتمر.المقوىالورق

فيالملفتحركبذلكمسبئا،وتمغنطهالملفخلالالأخير

تواترنتيجةيهتزالبوقيجعلوهذا،الدائمالمغنطيسمجال

البوقاهتزازويولد.الملففيالمارةالصوتيةالإشارة

خلالمنالبثمنهابدأالتيتلكتشبه،صوتيةموجات

الأصلي.الصوتمنتجا،الميكروفون

النوعهذايستيم)ستريو(.المجسمالصوتمستقبلات

الصوتبطريقةالمذاعةالبرامجاستقبالالمستقبلاتمن

شملكيأكثر،أوميكروفونينإلىتحتاجالتي،المجسم

تلتقطأكثر،أوميكروفوناتثلاثةعادةوتستخدم.توليدها

كبيرةقاعةأومسرحفيإليهانستمعكنالوكماالأصوات

!!تميز"الشخصأذنيومثل.الموسيقىفيهاتذاع

الختلفةالأماكنعنالصادرةالأصواتبينالميكروفونات

لإرسالالتجميعتدعىتقنيةوتستخدم،المسرحفى

المستقبلويحتويواحد.مرسلباستخدامالمجسمالصوت

بالأصواتخاصأحدهما،الأقلعلىمجهارينعلى

القادمةبالأصواتخاصوالاخر،اليمينجهةمنالقادمة

المجهارانيوضعالصوتجودةولضماناليسار.جهةمن

يتحكمحيثمنه،محددةمسافةعلىالمذياعخارج

مطابقةنسخةعلىيحصلحتىتوزيعها،بأماكنالمستمع

الأصلي.للصوت

القصيرةالموجاتراديو

نطاقضمنالإذاعيالبثمحطاتمنالعديدتعمل

الموجاتتعرفالإذاعيالبثوفي.القصيرةالموجات

5.1بينتتراو!التيالتردداتذاتالموجاتبأنهاالقصيرة

الإذاعى،للبثالتردديةالمجالاتوتسمىميجاهزلز.03و

الترددنطاقيسمىفمثلا،.الموجةطولحمسب

والنطاقات.متراأ6النطاقميجاهرتز(7.1-9.71)7

هيالبثفيالقصيرةالموجاتتستخدمالتيالأخرى

وفيم.11،13،91،25،31،4194،النطاقات

مأ0،6،7509،02النطاقاتتستخدمالمداريةالمناطق

لهواةالباقيةالتردداتتخصصبينما،الإذاعىالبثفى

البحريةوالملاحة،العسكريةألاتصالاتوأنظمةالراديو،

الذيالانعكاسوبسبب.التلكسوخدمات،والفضائية

تعكسالجوفي)طبقةالأيونيالغلافطبقةفىيحدث

إلىالانتقالالقصيرةللتردداتيمكنالراديو(موجات

منالنوعهذاإنالقوليمكنحيث،بعيدةمسافات

العالمبلدانبعضفيالمذياعأجهزةعدد

المتحدةالولايات

الصين

اليابان

ألمانيا

الهند

بريطانيا

البرازيل

فرنسا

روسيا

إيطاليا

الجنوبيةكوريا

وكرانياأ

كندا

ونيسياندإ

لمكسيكا

ليااسترأ

جنتينرلأا

يجيريا

مصر

بولندا

يرانإ

هولندا

إفريقياجنوب

باكستان

تشيكياجمهورية

عامصالأرقامهده

اليوسمكو.؟المصدر

م.3991

أجهزةدعد

المذياع

أجهزةدعد

لكلالمذياع

نسمةا0.
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غيرالأماكنفيللاتصالاتالوحيدةالطريقةهوالترددات

الأرضية.الكرةمنباسمكانالمأهولة

بلداثمانينمنأكثريشغل.القصيرةبالموجاتالبث

التردداتعلىتعملإذاعىبثمحطاتالعالمفي

المحطاتهذهبوساطةالمذاعةالبرامجوتختلف.القصيرة

الأولىتوجهحيث،المحليينللمستمعينالخصصةتلكعن

الوطنيةباللغةالمتحدثةفالبرامججدا.بعيدينمستمعينإلى

يعملونأو،أوطانهمخارجيعيشونالذينالمواطنينتخدم

التجارية.السفنمقعلى

أقطارإلى،أخرىلغاتتستخدمالتيالبرامجوتوجه

علىتقتصرلامثلا،العالميةالبريطانيةالإذاعة.فهيئةمعينة

أخرىلغاتإلىذلكتتعدىبلالإنجليزيةباللغةالبث

النمطهذاوعلى.والألمانيةوالفرنسيةوالعربيةكالروسية

.عديدةبرامللغاتأمريكاصوتمحطةتبثنفحسه

موسكوإذأعةمثلأخرىمحطاتعلىذلكوينطبق

،عمانوإذاعة،القاهرةوإذاعةارياضوإذاعةبكينوإذاعة

.درمانأموإذاعة

العديدعلىالقصيرةالموجاتمحطاتمعظموتبث

الوقتفي،التردديةالنطاقاتمنوالعديد،التردداتمن

فىلمستمعيهامؤكدااستقبالأتضمنلكىوذلك،نفسه

علىأوروبا،فيالمستمعيستطعحيث،كافةالعالمأنحاء

صباحا،الموجةقصيرةأمريكيةمحطةالتقاط،المثالسبيل

م.31النطاقعلىومساءأم9النطافعلىواضحبشكل

منالقصيرةالموجاتعلىالمذأعةالبرامجوتتكون

،بلاتوالمقا،والتعليقات،والوطنية،العالميةالأخبار

فيتستخدمكما.اللأخرىوالمنوعات،الثقافيةوالبرامج

الإنجليزيةاللغةتعليممثل،تعليميةلأغراضالاحيانبعض

نأأيضاويلاحظ.البريطانيةالإذاعةهيئةمحطةمن

البرامجمنالعديدتبثلاالقصيرةالموجاتمحطات

بالتداخلاتيتأثرالاستقباللكونن!ابمالموسيقية

نقياليسالاستقبالهذانوعفإنولذا،الجويةوالووف

عالية.بدرجة

،القصيرةللموجاتالأخرىالتطبيقاتومن

خلالحدثكما،السياسيةالدعايةلأغراضاستخدامها

أوروبافيالحكوماتبعضقامتفقد.الباردةالحربفترة

إذاعتها-علىالدولةفيهاتسيطرالتيخاصة-الشرقية

أثناءذلكإيقافتمأنهإلا،الغربيةالدولعلىبالتشويش

العشرين.القرنمنالثمانينيات

أجهزةمنللعديد.القصيرةالموجاتمستقبلات

،القصيرةالموجاتمنأكثرأوواحدنطاقالاستقبال

المتوسطةالموجةونطاقالترددتضميننطاقإلىبالإضافة

نطاقاتفىالعاملةالموجاتولأن.الاتعساعلتضمين

ترددلاستقبالالموالفةعمليةفإن،مكتظةالقصيرةالموجات

الموجاتتردداتتكونحيث،للغايةصعبةتكونمعين

ترددبينيفصلبحيثبعضمنبعضهاقريبةالقصيرة

منكثيرفيهذاويؤدي.فقطهرتزكليو)5(وآخر

علىوللتغلبواحد.انفيمحطتينسماعإلىالأحيان

تدعى،القصيرةللموجاتمستقبلاتتص!مالظاهرةهذه

تمكنبكثير،أعلىحساسيةذات،الاتصاليةبا!لستقبلات

مفتاحعلىمتجاورةضعيفةمحطاتانتقاءمنالمستمع

.الانتخاب

منالمستمعالمتطورةالاستقبالأجهزةبعضوتمكن

عرضفزيادة.النطاقعرضفىأوالاختيارفيالتحكم

تجعلأنهاإلا،المستقبلالصوتجودةمنتحسنالنطاق

فيويتوافر.صعوبةأكثروأخرىمحطةبينالفصل

الدقيقةا!لوالفةلفبطجهازالقصيرةالموجاتمستقبلات

ضيق(ترددمدىعلىبالموالفةيسمحموالفةقابض)وهو

بعضوتزود.البثلمحطاتسهولةأكثربموالفةيسمح

مؤشرأوالإشارةشدةبمقياسالقصيرةالموجاتمستقبلات

عنالنابخالتشويح!منتقللأوتحذفودائرةالموالفة

التداخل.

وأسلكاالقصيرةالموجاتمستقبلاتوتستخدم

حيثالجهاز،خارجيوضعقضيبهيئةعلىمقرابياهوائيا

مستقبلاتداخلالموضوعةالفريتهوائياتتستطعلا

بالموجاتالبثالتقاطوالمتوسطةالطويلةالموجات

.القصيرة

قدرةذاتمستقبلاتالأسواقفيحديثاظهرتوقد

بلوحةآلياالأجهزةهدهوتزود.رقميبشكلالموالفةعلى

ذات،الهاتفبأجهزةالخاصةبتلكشبيهةرقميةإدخال

يمثلرقمإدخالالمستفإلاعلىوما،المفاتئالمرقمة

علىالرقمهذايظهرحيث،إليهالاستماعالمرادالتردد

ويمكن.سائلبلورمنمصنوعةصغيرةإظهارشاشة

،الاستقبالجهازذاكرةفيالتردداتمنعددتخزين

المستمع،رغبةحسبمنهاأيالممتدعاءيمكنبحيث

تخزين،المثالسبيلعلى،فبإمكانك.رقمعلىبالضغط

نفسها،للمحطةمختلفةتردداتنطاقفىالترددات

المشقبالأفضليعطيالذيالموجةنطاقبسرعةوتختار

المحطة.لتلكممكن

عواملعدةعلىالقصيرةالموجاتاستقبالويعتمد

بشكلتنعكسالطويلةفالموجات.الأيونىبالغلافتتعلق

الأقصرالموجاتتنتقلبينما،الليلأثناءأفضل

هذاويفسرالنهار.خلالأبعدمسافاتإلىم(2.أ-.)

محددةأوقاتخلالالبعيدةالمحطاتامشقبالع!القدرة

.اليوممن
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بعيدالاستقبالفيمهمادوراالشمسيالنشاطيؤدي

يعك!،العظمىالشمسيةالنشاطاتفترةفخلال.المدى

عددويزدادأفضلبشكلالموجاتالأيونىالغلاف

العواصفولكناستقبالها.الممكنالبعيدةالمحطات

الغلافعلىتؤثرالشمسىالوهجعنالناجمةالمغنطيسية

كليا.القصيرةالموجاتاستقبالأحياناويحجب،الأيونى

الإذاعيالبثخدمات

العملفرصتحقيقفىهامادوراالإذاعيالبثيؤدي

العالم.أرجاءكافةفي،البثمحطاتفىالعاملينلالاف

برامجمخططىإلىتحتاجوشمبكاتهاالإذاعيةفالمحطات

كما،صيانةوعمالوفنيينوإخباريينومحررينومذيعين

مسوقيإلىبالإضافة،نصوصكتابإلىأيضاتحتاج

الأعمالبتنطميقومونالذينالتجاريةالإعلانات

وغيرها.العامةوالعلاقاتالمحاسبةمثل،التجارية

الشبكاتأوالكبيرةالمحطاتموظفوويتخصص

-2البرمجة-ا:التاليةالأربعةالمجالاتأحدفيعادة

وتساعد.العامةالإدارة-34-المبيعاتالهندسة

بدءاالمنتجاتمنالعديدتسويقفىالتجاريةالإعلانات

المذاعةالأغافطوتحصل.بالسياراتوانتهاءالغذاءمن

مبيعاتعلىتؤثركبيرةضمعبيةعلىوالموسيقى

الملايينالعالمأنحاءفىوتباع.فعالبشكلتسجيلاتها

منأكثرعادةيوجدحيث،عامكلالمذياعأجهزةمن

الواحد.المنزلفيمذياع

المحطاتمننوعانهناك.والشبكاتالمحطات

قدولكنها،الحكومةوتمولها،العامةالخدمةإذاعة:الإذاعية

وتملكها،التجاريةوالإذاعةبمالإعلاناتأيضاتتلقى

وتمول.الإعلاناتمنالأرباحوتحقق،الخاصةالشركات

عادةتوجه،ربحيةغيرإذاعيةمحطاتأيضاالدولبعض

تنطمويختلف.الخاصةالاهتماماتذويأوالأقليالمحدإلى

المتحدةالولاياتففىلاخر.بلدمنالإذاعيالبث

محطة000.01منأكثر،المثالسبيلعلى،الأمريكية

أستراليافييوجدكما،خاصةملكيةذات،تجارية

محطاتالأوروبيةالدولوأغلبوبريطانياونيوزيلندا

الهندمثلالدولبعضفىتوجدولا.تجاريةوغيرتجارية

تجارية.محطاتوماليزيا

منيتكوننجدهأستراليافيالإذاعيالنظاموبدراسة

الفيدرالية،الحكومةتمولهاالتي،الوطنيةالمحطاتأطر:ثلاثة

،تجاريغيرطابعذاتشركاتتمولهاالتيالعامةوالمحطات

منأكثرالتجاريةالمحطاتعددويبلغ.التجاريةوالمحطات

بالإضافة،محطة32العامةالمحطاتوعدد،مح!ة013

المحطاتمنالعديدتشغلالتى،الخاصةالبثخدمةإلى

خدماتهاوتقدمالختلفة،والأعراقبالجنسياتالخاصة

لغة.45بحوالى

القوميةالإذاعيةالمنظمةهيالبريطانيةالإذاعةوهيئة

خمسولها،تجاريةغيروهيبريطانيا.فيالرئيسية

إذاعةمثلالإقليميةالمحطاتإلىبالإضافة،قوميةمحطات

محلية.محطة05منوأكثرويلز،بمنطقةالخاصةالسايمرو

بوساطةالقوميةالمحطةإلىتوصلأنيمكنالمحطاتوهذه

منالقوميةالبرامجبثبالإمكانيصبحبحيث،شبكات

محطة018منأكثربريطانيافيويوجد.محليةمحطات

ومحلية.قومية،تجارية

لاوإفريقياآسياأنحاءمعظمفىالمذياعإلىوالاستماع

وأوروباأمريكافينجدهالذينفسهالشائعالشكليأخذ

منالعديديوجد،المثالسبيلعلىالهندففيوأستراليا.

وإنما،بهمخاصةمذياعأجهزةيملكونلاالذينالمواطنين

الأماكنفيإذاعةإلىبالاستماعذلكعنيستعاض

مختلفة،ولهجةلغة06فىالهندكلإذاعةوتبث.العامة

مثلمتعددةمجالاتفيهامةومميلةالمذياعيعتبرحيث

عنمعلوماتعلىالحصولالفلاحونويستيم.التعليم

.للمذياعبالاستماعالزراعةتطور

لجذببرامجهاالتجاريةالإذاعةمحطاتوترسل

بالمعلنينالخاصةالتجاريةالإعلاناتمتضمنة،المستمعين

منعددأكبرإلىبمنتجاتهمالوصوليودونالذين

عددبازديادالإعلاناترسومقيمةوتزداد.المستمعين

اتفاقياتالتجاريةالمحطاتبعضوتقيمما.لمحطةالمستمعين

المستوىعلىالخدمةشبكاتأوالوطنيةالشبكاتمععمل

للمحطاتالبرامجبعضتقدممنظمةوالشبكة.القومي

عمل.اتفاقياتبموجبوذلكالأخبار،نشراتمثلالمحلية

فىالأهميةشديددوراالبثمحطاتوتكتسب

المناسباتمواعيدعنمثلاتعلنحيث،المحليةالمجتمعات

أمامالمجالتفتحكما،الخاصةالصفةذاتوالأحداث

عبرالمباشرالاتصالخلالمنالبرامجلمناقشةالمستمعين

متابعةالحضريةالمناطقفيللمستمعينويمكن.الهاتف

المرور.نظاموتغيراتالسيربحركةالخاصةالنشرات

الدولةتنظم.الإذاعيللبثالحكوميالتظيم

مثل،أسبابولعدةطرقبعدةالراديوموجاتاستخدام

هذهوبدونالراديو.قنواتلمستخدمينظاموضع

الإذاعةمحطاتمنكليبثأنيمكن،الإجراءات

وتمئوضوحمعاتتداخلإشاراتالراديوومستخدمى

استخدامالحكوماتمنالعديدوينظم.المطلوبالاتصال

الحكوماتفبعض.أخرىلاسبابالإذاعىالبثموجات

وكذلكوسياساتها،لأفكارهاللترويجالإذاعةت!تخدم

المعارضة.الأفكاربثلمنع
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طريقعنتمولتجاريةغيرهيئةنيةالبريطالإذاعةوهيئة

البثهيئةوتعينالتلفاز.أجهزةمالكيمنالمحصلةالرسوم

تقومالتيالشركات(المستقلةالإذاعية)الهيئةالمستقلة

بالإضافة،البرامجعلىوتشرف،التجاريةالمحطاتبتشغيل

بالمواصفاتالخاصةالهيئةوتقوم.الإعلاناتمراقبةإلى

منالمستمعينشكاوىفىوالنوالبرامجبمرأقبةوالمعايير

مثهلا.والجنسالعنفتخصبرامجإذاعة

فيالإذاعيالبثعنمسؤولةالأيرلنديةالإذاعةوهيئة

إعطاءمندخلعلىتحصلحيثأيرلندا،جمهورية

فيأعضاءتسعةالحكومةوتعين.والإعلاناتالتراخيص

.العامالمديربينهمامنالهيئة

الإذاعةهيئةبوساطةأستراليافيمالوطنيةالإذاعةوتدار

جديدةبثتراخيصالامشراليةوتمئالإذاعة.الأسترالية

القديمة،التراخيصتجددوكذلك،وتجاريةعامةلمحطات

المذاعة.البرامجأيضاوتراقب

فيتتحكمعامةهيئةنيوزيلندافيالإذاعةوهيئة

التجارية.وغيرالتجاريةالشبكاتمنكلإدارة

خدمة02منأكثرإفريقياجنوبإذاعةهيئةوتبث

رئيصويعين.القوميالمستوىعلىمنهاخمس،إذاعية

اليوميةالأعمالإدارةتتمبينما،الهيئةأعضاءالدولة

.الإدارةولجنةالعامالمديربومعاطة

البثفىالدولمنالعديدحكوماتوتتحكم

الإذاعةلمحطاتالدولبعضتعطيعامةوبصفة.الإذاعى

الدولمعظموتسمحلمواطنيها.تعطىالتيالحرياتنفص

الحكوماتتضعبينما،البثفيكبيرةبحريةالديمقراطية

لأغراضالإذاعيالبثعلىصارمةقواعدالشمولية

خلالالشموليةالحكوماتبعضواستخدمت.سياسية

مأ039عامففي.سيامميةكو!ميلةالراديوالتارلإلمعاصر

الدعائيالبثخدمةفياولزيئألمانيفيالمذبعوضغ

المذياعوالمشحدمهتلر.أدولفالنازيالقائدشععبيةلزيادة

ن!ةلتقديمالشيوعيةالح!صماتقبلمننفسهابالطريقة

تلكفيفالإذاعات.العالمفىيجريلماموضوعيةغير

لكنالإذاعيةالبرامجوتقدملتخططحرةتكنلمالدول

فيالمتوافرةالحريةمنبدرجةيحظىبدأفيهاالوضع

فيبدأتالتيالديمقراطيةالإصلاحاتبعدخاصة،الغرب

العشرين.القرنمنالتسعينياتومطلعالثمانينياتنهاية

تاريخيةنبذة

ثورةإلىعشرالتاسعالقرنأواخرفيالراديوتطورأدى

سوىهناكيكنلمالوقتذلكففي.الاتصالاتفي

البرق:هما،البعيدةالمناطقبينالسريعللاتصالولحميلتين

بينالإشعاراتلحملأسلاكايتطلبوكلاهما،والهاتف

موجاتتحملهاالتيالإشاراتولكن.الختلفةالمناطق

منالبشريةالمجتمعاتمكنكاالهواء،خلالتنتقلالراديو

أوالبحرأوالأرضعلىنقطتينأيبينبسرعةالاتصال

الخارجي.الفضاءفيوحتىالجو

واسئخلالبشكلبدأالذيالإذاعىالبثأدى

فيرئيسيةتحولاتإلىالميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

التسليةطرقفيكبيرأتنوعاوجلب،للناساليوميةالحياة

علىالاطلاعمنمرةوللأولالناسومكن،المنزلداخل

.مباشرةحدوثهابعدأوحدوثهاأثناءالأحداثتطور

منغيرهمثلالراديو،تطور.الأولىالتطورات

فيهاساهمالتيوالتجاربالنوياتعن،الاختراعات

جوزيفالأمريكيالعالميوضعوقدالعلماء.منالعديد

أهمإحدىفارادايمايكلالبريطانىوالفيزيائىهنري

،العالمانأجرىوقدعشر.التاسعالقرنأوائلفيالنظريات

وتوصلاالكصبائيةالمغانطعلىتجاربهما،حدةعلىكل

نأيمكنسلكفيتيارمرورأنعلىتنصالتىالنظريةإلى

غيرالسلكينأنيمآخر،سلكفيتيارمصورإلى!دي

شرحوقد.الحثنظريةالنظريةهذهوتسمى.متصلين

النظريةهذهماكسويلكلاركجيمسالبريطانيالفيزيائي

كهرومغنطيسيةموجاتوجودبافتراضهام864عام

الفيزيائىأثبتأم088عاموفيالضوء.بعسرعةتنتقل

ماكسويل.نظريةصحةبتجاربههرتزهينريتشالألماني

بينبالجمعماركونىجوليلموالإيطاليالخترعقامثم

منوتمكن،الخاصةوأفكاره،السابقةوالنظرياتالأفكار

عامالهوأءعبرالراديوبموجاتاتصالإشارةأولإرسال

الكهرومغنطجسية،الموجاتاستعملحيثأم،598

عاموفي.كما،5علىتزيدلمسافةبرقيةشمفراتيإرسال

عبرالشفريةللإشاراتإرسالأولماركونيحققأم109

ونيوفاوندلاند.إنجلترابينالاطلسىالمحيط

المهندسونطورالعشرينالقرنبداياتوفى

)الصماماتالصماماتمنمختلفةأنواعاالكهربائيون

إشاراتوتضخيمكشففياستعملتالتي(المفرغة

ليالأمريكيحصلفقدا!لفرغ.الصمامانظر:الراديو.

صماماختراعبرأءةعلى،أم709عام،فورستدي

وأصبحالراديو،إشاراتتضخيميستطيعالثلا"ني،أسماه

.المذياعمستقبلفيالأسا!ىالعنصر

إذاعىبثأولبشأنالادعاءاتمنالكثيروهناك

يرجعونالمؤرخينأغلبولكنالهواء.عبربشريلصوت

عامففي.فسندنريجينالدالمولدالكنديللفيزيائيالفضل

برانتمنالراديوموجاتبوساطةريجينالدتحدثأم609

إلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيماساشوسيتسفىروك

الخترعساهموقد.الأطلسيالمحيطفيمبحرةسفن
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جوليلموالإيطاليالعالم

احترعالديماركوني

إشاراتلإرسالطريقة

عامالراديوبوساطةالبرق

هذاساهم.أم598

البثتطورفيالاختراع

هذهتوضح.الإذاعي

ماركونيالعالمالصورة

التيأجهزتهبعضمع

الراديو.بموجاتتعمل

الشمرينالقرنعشريمياتأوائلفيبلوريمذياع

وقد.للطاقةمصدرأيأوبطارياتبدولىيعمل

استعماله.عندخاصةسماعاتإلىالمستمعولىاحتاج

القرنعشرينياتمنتصفمنمذياع

مجهارولهبالكهرباءيعملالع!ثرين

الحجم.كبير

الشسرينالقرنمنالأربعيياتبدايةفي

يجتفأفرادحيثمشوقاالمذياعأصبح

البرامإلمداعة.لسماعالعائلة

مستقبلاتتطويرفيكثيراأرمسترونجإدوينالأمريكي

منالفوقيةالمغايرةالدائرةطورأم189عامففيالراديو.

ماتزالالتيالدائرةوهذه.المذياعفيالاستقبالتحسينأجل

طوروأخيرا.عاليةاختياريةقدرةذات،اليومحتىمستعملة

التردد.بتضمينالإذاعىالبثام339عامأرمسترونج

وهو-"لمللاسلكي"!الآولالعمليالاستخدامكان

الأمر-بادئفيالراديويالبرقعلىأطلقالذيالاسم

فيأسهممما،وشاطئسفينةأووأخرىسفينةبينالاتصال

أولحدثوقدالبحر.كوارثضحايامنالالافإنقاذ

عامالراديوموجاتاسعتخدامطريقعنبحريإنقاذ

رببليكس.س.السفينةاصطدمتعندماام،909

سس.أرسلتحيث،الأطلسيالمحيطفيأخرىبسفينة

ركابها،إنقاذفيللمساعدةبالراديواستغاثةنداءرببليك

فيأيضئاالراديووأسهم.معظمهمنجاةفيذلكوأسهم

.ام219عامتيتانيكالشهيرةالباخرةركاببعضإنقاذ

استخدمتالعشرينالقرنثلاثينياتمنوابتداء

التيالتطجيقاتفي،واسعنطاقعلىالراديوموجات

قبلمناستعمالهسرئمثلبشكلالاتصالتستدعي

والجيش.الشرطةوقواتالطارين

نحوالتجريبيال!ذاعيالبثبدأ.الإذاعيالبثبداية

منبرنامجبنقلفورستديلىقامحيث،أم019عام

المتحدةالولاياتفينيويوركمدينةفىغنائىمسرح

كاروسو.إنريكوالشهيرالمغنيالبرنامجنجموكان،الأمريكية

فيالدولمنالعديدفىالإذاعىالبثخدماتبدأت

الأولىالتجاريةالمحطاتومن.العشرينالقرنعشرينيات

بثتالتي،الأمريكيةدشرويتمدينةفيتجاريةمحطة
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أصواتع!للحصولعريبةأدواتيستخدمالصوتيةبالمؤثراتخبير

هدهتوضح.المذياععبرالدراميةالتمتيلياتلبتالواقعيةمنقريبة

المطر.صوتلمحاكاةدلوفىالماءرشالصورة

ومحطة،أم029أغسطس02منابتداءمنتظمبشكل

وهي،الأمريكيةبتسبيرجمدينةفىتجريبيةإذاعيةبث

بنقلوقامتأم619عامالبثبدأتوالتىكدكا،محطة

.ام029عامالأمريكيةالرئاسيةالانتخاباتنتائج

سيدنىإذاعةوهي،أستراليةإذاعةمحطةأولبدأت

وتلتها،أم239عامنوفمبر13فيالإرسال،المحدودة

نيوزيلنداوفي.أم259ينايرفيالبثبدأتإذاعيةمحطة

عامالنيوزيلنديةالإذاعةلشركةترخيصاالحكومةمنحت

الإذاعةبمجلسالشركةهذهاممتبدلتثمام،269

.مأ32!عامالنيوزيلندية

،أم269عامالأيرلنديةالإذأعىالبثخدماتبدأت

،أم069عامحتىوالبرقالبريدوزارةمنجزءاوكانت

البريطانيةالإذاعةهيئةأما.هيئةبعدفيماأصبحتحيث

عامةهيئةأصبحتثم،أم229عامإرسالهابدأتفقد

الملكبثأم،329عامديسمبروفى.ام279عام

المستعمراتإلىملكيميلادعيدأولالخامسجورخ

بعيدةبلدانفيالملكصوتسمعوقد.آنذاكالبريطانية

ونيوزيلندا.كأستراليا

عشرينياتفيآسياجنوبيفيالإذاعيالبثوبدأ

بثمحطةأولالهندإذاعةشركةوكانت.العشرينالقرن

.أم269عامفىوذلك،للبثتمئترخيصاهنديةإذاعى

العددتوافرلعدمن!ابعد،فيماعملهاعنتوقفتولكنها

عاموفيالجمهور.أيديبينالمذياعأجهزةمنالكافى

وأعيدت،الهنديةالحكومةإذاعةمحطةأنشئتأم329

إلىالمتما!رأصواتمنالعديدغلللمذياعالذهبيالعمر

فيالسادسحورجالملكزوجةإليزاليثالملكةالصورةفى.المستمعين

.أم939عامفيالمتحدةالم!لكةإلىممقولبث

باكستانوفيالهند.كلبإذاعةأم369عامتسميتها

مأ479عامالحكوم!إلىالإذاعةمحطاتجميعسلمت

محطةوتخضععليها.والإشرافوإدارتهالتشغيلها

فيمحصصروهو،الحكومةلسيطرةآسيافيال!!اعة

الحضرية.المناطق

الحربوبعدقبلالواقعةالقصيرةالفترةشكلتوقد

علىاصطيحماام(459-أم)939الثانيةالعالمية

التيالفترةهذهففي.للمذياعالذهبيبالعصرتسميته

فىالإذاعيةالبرامجحطتللتلفازالوالمحألانتشارسبقت

.كبيرةبشعبيةوأوروباوأمشرالياأمريكامنكل

عشرينياتأواخرمنامشمر.للمذياعالذهبىالعصر

الفترةهذهففي.الخمسينياتبدايةحتىالعشرينالقرن

حيثالجمهور،لتسليةالرئيسيالمصدرالمذياعشكل

إلىللاستماع،البثفترةثناءتجتمبنالعائلاتكانت

منأخرىعديدةوأنواعوالمولمميقىالفكاهيةالبرامج

إلىالمدرسةمنيهرعونالأطفالوكان.البرامإلإذاعية

أثناءوفى.لهمالخصصةالبرامجإلىللاستماعمنازلهم

أطلقمسرحياتإلىيستمعنالنساءملالينكانتالنهار

لأنها،الصابونأوبراتاسمالمتحدةالولاياتفيعليها

.للصابونالمنتجةالشركاتمنمدعومةكانت

مشاهيرمنالعديدالفكاهيةالبرامجوأفرزت

بيني،وجاك،ألينوجراسييبيرنز،جورجأمثالالكوميديا،

أسكي،وآرثر،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيهوبوبوب

الذينالمستمعينجمهوروازدادبريطانيا.فيهاندليوتومي
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الحلفاءقادةوخطب،الأربعينياتأثناءالحربأنباءجذبتهم

تشرتشل.ونستونأمثال

،المنازلإلىأنواعهابجميعالموسيقىالمذياعوأدخل

قادةوأصبحالجاز.موسيقىوحتىالكلاسيكيةمنبدءا

وديوكدورسيتوميأمثال،المشهورةالموسيقيةالفرق

نجوما،كوتونوبيليمهوكوهنريميللروغلينالينجتون

فيكثيرااثرتعديدةمسرحياتوأذيعت.إذاعيين

والعشرين،الخامسالقرنفيروجرزبكمثل،المستمعين

فيورحلة،بارتونديكالخاصوالعميل،وسوبرمان

الذي،السهمرماةمثلإذاعيةمسلسلاتونالتالفضاء.

كما،واسعةشعبيةمشة،04منذبريطانيافييذاعمازال

مسؤوليةمثل،شسهيرةحواريةبرامجايضاهناككانت

.المسابقاتوبرامج،العقول

منجديدنوعظهرالعشرينالقرنخمسينياتوفي

فيالأبلهمثل،وتابعوهالناسأحبهالفكاهيةالعروض

منشكلمالذي،بيرغونلأدغاروكان.المتحدةالمملكة

دميتهمعبروفوبيتر،م!سارثىتشارليدميتهمعبطه

وانتشرت.الخاصةالفكاهيةعروضهمااندروزأرشمي

المفضلةالأغانىمنالمستمعينطلباتبرامتقدمكذلك

الأطفالبرامجولاقت.البريديةالرسائلطريقعنلديهم

العشرين،القرنوخمسينياتأربعينياتبينواسغاقبولأ

الأطفال!مماعةبرنامالبريطانيةالإذاعةهيئةقدمتحيث

والتسلية.والإثارةالتعليمبينلمزجهكثيراثناءنالالذي

حادثةفيالمجتمععلىتأثيرمنللمذياعماتجلىوقد

اليومذلكففي.ام389عامأكتوبر03فىوقعتغريبة

الفكاهياد،ألينوجرا!مييبيرلزجورخالأمريكيانالإذاعياناللمثلان

المسلسلحلالمنللمدياعالذهبيالعصرفترةحلالاشتهرااللذالى

3291عاميبينالواقعةالفترةفيوالزوجةالزوجالفكاهي

.أم059

الراديوتاريخفيمهمةمراحل

الموجاتبوحودماكسويلكلاركجيمستسبأام864

الضوء.بسرعةتنتقلالتىالكهرومغنطجسية

ماكسويل.نظريةهرتزهينريتشأثبتم0188

الأثيرعبرالراديوبموجاتالاتصالإشاراتماركونيأرسلأم598

.مرةلأول

مذياعبوساطةالراديوموجاتبراونفردينانتاستقبلأم109

.بلوري

المحيطعبرالمرسلةالشفرةإشاراتماركونياستقبلام109

الأطلسى.

الصماماختراعبراءةعلىفليمنجأمبروزجونحصلم4091

الراديو.موجاتاستقبالفيالمستخدمالثنائي

.المذياععبرلشريصوتأولفسندنريجيمالدبتام609

ثلاثيصمامأولاختراعبراءةعلىفوريستديليحصلام709

الراديوية.الإشارةتضحيمفياستحدم

الغرقمنرببليك..سسالباخرةركابإنقاذتمم9091

الراديو.موجاتباستخدام

الباخرةغرقمنالخاجينإنقاذدىالراديوموجاتساعدتأم129

تيتانيك.

بينالأطلسىالمحيطعبرأرسلتهاتفيةمكالمةأولام159

فيإيفلولرجأمريكافيفيرجينياولايةفيأرلينجتود

لاريس.

هتروداينية.فوقدائرةآرمسترونجإدوينطورام189

فىللثا*محطاتبهقامتمنظمتجاريبثأولم0291

.بيتسبورجفى!أ!أوديترويت

هيئةبعدفيماسميتوالتي،البريطانيةالإذاعةشركةقامتأم229

لها.إذاعيبثبأول،البريطانيةالإذاعة

برامجهم.أولأستراليافيمسيدنيمذيعوأرسلام239

برامجها.بثفيالهنديةالإذاعةشركةبدأتام269

الإذاعي.البتفي3اللاالترددتضمينأدخلم9291

العالم.أنحاءإلىالريطانيةالإذاعةلهيئةبثأولأم329

فىالعائلةلتسليةالوحيدالمصدرالمذياعكانام59.أم-259

الذهبىلالعصرسميتالتيالفترةهدهخلالالمنزل

للمدياع.

المتحدةالولاياتفيللهاتف!بلشركةفيالعلماءطورام479

الترانزستور.

ترانزستوري.جيبمذياعأولإنتاجتمم5291

،نيكسونوريتشاردكنيديجونبينتلفازيةمناظرةأولم0691

الأمريكية.الرئاسةمرشحي

الفضاءرائدبينالحارجىالمضاءمعاتصالأولتمام619

الأرضية.والمحطهماتجاجارينيوريالسوفييتي

)الستريو(.المجسمبالصوتالإرسالبدأالستينيات

أولىالأرضإلىالراديوموجاتإشماراتحملتام969

القمر.علىدضاءرائدنطقهاالتيالكلمات

!ننوعوهو،الرقميالسمعيالبثباستخدامالبثبدأالتسعييات

النقاء.عاليةنوعيةذوالبث
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اسمعليهأطلقبرنامجالمتحدةالولاياتفييذاعكان

وليز.أرلحمونالأمريكيوالممثلالمنتجوضعه،العوالمحرب

يحملعلمىخيالروايةعنالمقتبس-البرنامجأخذوقد

تقاريرشكل-ولزجىأتشالبريطانىلمؤلفه،العنواننفس

قبلمنالأمريكيةنيوجيرسيولايةعلىهجومعنإخبارية

أخبرالمذيعأنمنوبالرغم.المريخكوكبمنغرباء

نأإلاواقعىغيرعلمىخيالمحضالبرنامجأنالمستمعين

الهيستريامنبحالاتأصيبواالمستمعينجمهورمنالعديد

عماالشرطةواستفسارالنجدةطلبفىتجلت،الجماعية

آخذينليوتهم،الناسمنالعديدوأخلى.عملهيجب

،المستشفياتفيكثيرونوعولج،ممتلكاتهمبعضمعهم

عليهم.الصدمةتأثيربسبب

أقرانهمفاقبشكلالإخباريينالمحررينبعضاشتهروقد

ونشلوالترالأمريكيانالمحررينهؤلاءومن.الممثلينمن

واكتسبت.ديمبلبيريتشاردوالإنجليزيمورو،وإدوارد

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالخاصةأهميةال!خبار

علىليحصلواالمذياعحولالملايينالتفحيثأم(،145

تبثالمتحاربةالبلدانحكوماتوأصبحت،الحربأنباءآخر

استخدمكما،دعائيةلأهدافالمواطنينإلىواسعةشائعات

،ديمولوشارلتشرتشلونستونمثل،السيامميونالقادة

مواطنيهم.إلىخطهملإيصالالمذياع

رجالإلىمشفرةرسائلالبريطانيةالإذاعةهيئةوبثت

واممتمع.المحتلةأوروبافيالألمانيالاحتلالمقاومة

جويس،وليمالعميلصوتإلىالإنجليزيالجمهور

النازيونالعشخدمهوالذيهاو،-هاواللوردباسمالمعروف

.الحربعنخاطشةمعلوماتلبث

فيوفعاليتهالمذياعأهميةالسياسعيونأدركماوسرعان

الولاياترئي!م!واشتهر.الناخبينأصواتعلىالتأثير

(م15491)339روزفلتفرانكينالأمريكيةالمتحدة

الرسميغيربرنامجهخلالمنالإذاعيالبثباستخدامه

تعتمدالختلفةالحكوماتظلتوقد.المدفأةحولأحاديث

منالملاينإلىاسحياسيتوجههاإيصالفىالمذياععلى

التلفازولكن.العشرينالقرنأربعينياتمنذ،الشعبأفراد

للتأثيركوسيلة؟العالمبلدانمنكثيرفيالمذياعمحلحل

الشرين.القرنخمسينياتمنلدءاالمجت!على

خمسينياتفىالتلفازأنهى.اليومالإذاعىالبث

التفحيث،للمذياعالذهبيالعصرالعشرينالقرن

الفكاهيةالعروضلمشاهدةالتلفازحولالجمهور

نأالكثيرونواعتقد.ال!خرىوالمحوعاتوالمسرحيات

مجالفيالمذياعبهاحظيالتيالأهميةمنسيقللالتلفاز

منالرغمعلىولكن،المستمعينعددلقلة،الاتصالات

.مستمرةزيادةفيالمذياعمستمعيجمهوراستمرذلك

فقد،أسبابلعدةالإذاعيالبثنمواممتمروقد

.المذياعفيللتسليةالرئيسيالطابعتمثلالموسيقىأصبحت

منحديثانوعاكانتالتيالروكمومحيقىوأصبحت

أنواعأهم،العشرينالقرنخمسينياتفيالموسيقى

منالعديدالمذياعواكتمسب.الغربفيالموسيقى

منأخرىأنوأعابإذاعته،المراهقينوبخاصة،المستمعين

.البوبموسيقىمثلالموسيقى

منالمزيدجذبفىلتساعدالمذياعبرامجوتطورت

والمكالمات،الإذاعيةالمقابلاتمثلافشملت،المستمعين

فقط،الأخبارإذاعةفيالتخصصإلىبالإضافةالهاتفية

وعميق.تامبشكلالأحداثتغطيةسماتهأهممنالش

متخصصةمحطاتالانالصناعيةالدولبعضفيوتتوافر

منواحدنوعبثأو،الناسمنمعينةمجموعةلخدمة

الموسيقى.

ظهورالمذياعشعبيةلازديادالأخرىالأممبابومن

مكنتالتي،الحجمالصغيرةالمحمولةالمذياعأجهزة

ذلكوكان،يرغبونمكانأيإلىنقلهمنالمستمعين

السيارةمذياعشهدوقد،شخصيةمتعةمصدرعامبشكل

المصنعةالسياراتجميعتزودحيثملحوظاتطوراأيضا

الراهن،وقتنافي،المتحدةوالولاياتواليابانأوروبافي

.المذياعبأجهزة

الترددبتضمينللبثالمتزايدةالشعبيةأسهمتكذلك

صوتمنتقدمهلمانظرا،المذياعصناعةنموزيادةفي3()الاأ

)الااول(.الاتساعتضمينتقنيةتفودتىالجودةعالي

بدأالذي)الستريو(المجسمبالصوتالبثوقدم

دفعاالعشرينالقرنستينياتفيواسعبشكلبالظهور

وثمانينياتسبعينياتوشسهدت.المذياعلازدهارقويا

المذياعأجهزةعددفيملحوظاارتفاعاالعشرينالقرن

الجمهورركبةسببويعود.المباعةالمجسمالصوتذات

فىالرائعةإمكاناتهاإلىالأجهزةمنالنوعهذااقتناءفي

جدآقريببشكل،البرامجمنوغيرها،المولحميقىنقل

الصوتبطريقةتذاعالبرامإلتيومن.الواقعمن

والمسرحياتالموسيقيةوالمقطوعاتالحفلاتالمجسم

الإذاعية.

منهجاالعربيةأدلإذاعةاتخذت.العربيالإذاعىالبث

وجودها.عنفيهأعلنتالتيالأولىاللحظاتمنثابتا

كانتحيثبعيدةسنواتإلىالعربيةتارلإلإذاعةويعود

البثولكن.موجتينأوموجةعلىأغلبهافىمقصورة

كبيرا.تطوراالأخيرةاسشواتفيشهدالعربيالإذاعي

الإذأعاتمنالعديدعبرالإذاعيالبثتوسعفقد

فيكزيةالمصالإذاعةعلىمقصورايعدلمبحيث،العربية

.الأخرىالرئيسيةالمدنإلىتعداهبلعربيةعاصمةكل
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خصصتالحكوماتبعضأنبالذكرالجديرومن

وتفسيرهالكريمالقرآنلتلاوةالإذاعةمحطاتبعض

المملكةفيكما،المتنوعةالإسلاميةالبرامجوتقديم

الإذاعىالبثوخدمة.وغيرهماومصرالسعوديةالعربية

تشغيلهافىالعربيةالحكوماتلإشرافتخضعالعربي

العربىالإذاعيالبثويتنوععليها.والإشرافوإدارتها

الترفيهية،والبرامج،الكريموالقرانالأخبار،بينما

والمجتمع.البيئةوتنمية،والرياضية،والتعليمية،والثقافية

ناالعربيةالدولفيالعربىالإذاعيالبثاستطاعحتى

البثإلىإضافةهذا.المستقلةشخصيتهلهيكون

منالمستمعينمنالمزيدلجذبالأجنبيةباللغات

الأجنبية.الجاليات

استخدامفيالتوشعيؤديلن.المستقبليةالتطورات

فحمسب،الصوتنوعيةتحسنإلىالرقميالسمعيالبث

يقدمهاأنيمكنالتيالمتنوعةالخدماتازديادإلىبل

العالمالرق!السمعيالبثيغطيأنالمتوقعومنالراديو.

اراديودخولذلكوسيواكبالجديد،القرنمطلعمع

الوسائط.المتعدد

المستقبلبرامجأنإلىتشيرالتوقعاتأنمنوبالرغم

البرامجهذهفإن،الحاليةالإذاعيةللبرأمجمشابهةمشكون

ومميرفع،والأشكالوالنصوصبالصورمصحوبةستكون

يمكن،المثالسبيلفعلى.للبرامجالمعلوماتيةالقيمةذلك

مقترحاتأو،الحركةمشاكلعنالمحليةالمعلوماتنقل

السمعىالبثبياناتقنواتأحدعبر،الطريقاختيار

فيالمعلوماتهذهعلىالحصولللسائقينويمكن.الرقمى

خرائط.أونصوصشكلفيأومبرمجةأحاديثشحكل

.أخرىنصيةمعلوماتالسمعيةالمعلوماتتصاحبوقد

وأمؤلفها،اسمأو،موسيقيةمقطوعةاسميهعرضقدفمثلأ،

إلكتروفي،برامجدليلأو،معينبرنامإذاعىهاتفرقم

ومإلتقدم.لمذياعالسائليالبلوريالعرضشاشسةعلى

أداةسيجعلهامما،المذياعاستخداممجالاتستزدادالتقنى

.المستوياتكلعلى،مهمةاتصال

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

لي،يفور!ستد

حوريفوليفرألسيرا،لودح

ليلموجو،كوفيرما

ستورنرلتراا

الرألرسماعات

الصوتمكبر

كلاركحيمس،ماكسويل

ردولف!هينريتمتىهرتز،

يودلرااءجزاأ

لميكروفونا

ئيالهوا

الراديومعدات

السيارالمتحدثالراداربعدصالتحكم

اللاسلكىالمسبارالفاكسميلىاللاسلكيالتلسكوب

الخاصةالإذاعةموجةالصناعيالقمرالتلفاز

صلةذاتأخرىمقالات

الترددعاليةالموجاتالهواةراديوالاتصالات

الترددفائقةالموجاتالسفيمةالاختراع

القصيرةالموحاتالشواش!الحرةأوروباإذاعة

التردداتنطاقالصحافةالإعلاد

البالإلدقةالنظامللترددالاليالضبطالإلكترونيات

تفلهاائرةالطالانعكاسا

الأمشراليةاللإذاعةهيئةالأيونيالغلافالترددتضمين

البريطانيةالإذاعةهيئةالكيلوهرتزالعامالرأي

الموف!وععناصر

الراديواستخدامات-أ

أحرىامشخدامات-جالإذاعيالمث-أ

الاتجاهيرذاتالاتصالات-ب

الراديويعملكيف-2

البرامإلإذاعيةتبثكي!-أ

الرامإلإداعيةتستقبلكيمى-ب

القصيرةالموجاتراديو-3

القيمةبالموحاتالبث-أ

القصيرةالموجاتمستقبلاتب-

الإذاعيالبثخدمات-4

والشبكاتالمحطات-أ

الإذاعىللبثالحكوميالتنطمب-

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

بالراديو؟الاتصالأنواعكلفيالأساسيةالخطواتما-أ

ماكسويلكلاركجيمسصكلإضافاتكانتماذا-2

الراديو؟تطهورفيماركونيوحوأجلموهرتزوهينرتش

الإذاعي؟البثشكةما-3

التلعاز؟اششاربعدالمذياعبرامجتغيرتكيص-4

هوائي؟إلىالمدياعيحتاحلماذا-5

للراديو.المهمةالتطبيقاتبعضاذكر-6

الإذاعي؟البتالحكوماتتنظمكيف7

انتهى؟ولماذا،للإذاعةالذهبيالعصركانمتى8

اقتصاديا؟مهمةالمذياعأجهزةصناعةتعدلماذا-9

تضمينلطريقةوالبثالترددتضمينبويقةالبثبينالفرقما01

؟الاتساع

الردي.الإذاعيالبثمجالفىالتطوراتأهماذكر-11

البرابتستقبل)كيفالراديوانظر:.اووريالرادوو

.(الإذاعية

.()صورةديولراا:نظرا0لرستورترايودرا
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فيهايقومشائعةهوايةالهواةإذاعةأوالهواةراديو

يطلقماوكثيرا.بهالخاصةالراديومحطةبتشغيلشخص

مشغليعلىويطلق،الهواةلاسلكىالهواةراديوعلى

الراديوهواةويستطيع.اللاسلكيهواةالمحطاتهذه

شفرةبوساطةأوالصوتطريقعنراديويةرسائلإرسال

أنحاءجميعفيالآخرينالراديوهواةإلىالدوليةمورس

ويقوم.الهواةراديوفيشخصمليونقرابةويشترك.العالم

بتشغيلمشوات7منأقلالعمرمنيبلغونوفتياتصبية

بسهولةيلتقطأنللمرءويمكن.للهواةالإذاعيةمحطاتهم

جهازفيالقصيرةالموجةعلىالراديوهواةبينالمحادثات

الأطوالذاتالموجاتعلىوبخاصة،الإذاعةاستقبال

م.8و.م،4و.أم،ء

قوةلأننظرادقيقاتوليفاإليها،الاستماعويعستلزم

الإرسالمحطاتقوةمنبكثيرأقلالهواةإرسالأجهزة

الإذاعي.

يسمىماأوالمواطنينراديوعنالهواةراديوويختلف

أقلقنواتالمواطنينراديويتضمنحيث،بي.سيراديو

،الهواةراديوقوةعنقوتهوتقل،الهواةراديويتضمنهمما

إشاراتانتشارمدىمنأقصرإشاراتهانتشارمدىأنكما

.الهواةرأديو

موجةان!:،المواطنينراديوعنالمعلوماتمنوللمزيد

عة.الخاالإذاعة

معبالحديثخاصةبصفةالهواةمنكثيرويستمتع

.بعيدةأماكنفييعيشونالذينالراديوهواةمنغيرهم

لافإنهم،أخرىبلادفىبهواةالهواةيتصلوعندما

الهواةمنفكثير.باللغةتتعلقكبيرةصعوباتمنيعانون

وعندما.الإنجليزيةيتكلمونالعالمأنحاءجميعفي

قدفإنهم،الدوليةمورسشفرةباستخدامالهواةيتفاهم

وتتكوندولياالمقبولةالإفماراتمنمجموعةيستخدمون

تسمىالإشاراتوهذه.أحرفثلاثةمنمنهاكل

.4بالحرفتبدأكلهالأنهانظراكيوحرفإشارات

تعني)++كا!أتشتيكيوالإشمارةفإن،المثالسبيلفعلى

الهواةراديومحطاتمشغليإشاراتوتمكن؟ماموقعك

معبعضهمتفاهممنمشتركةلغةيتكلمونلاالذين

بعض.

طويلتاريخالرأديولهواة.الهواةراديواستخدامات

اوقاتفيالاتصالاتمجالفىمساعداتتقديمفي

والزوالغوالحرائقالفيضاناتتقطعأنفيمكن.الطوارئ

وسائلمنوغيرهاالهاتفخدماتالممطرةوالأعاصير

با!متخدامالراديوهواةمايقوموكثيرا.الشائعةالاتصال

خطوطلامشعادةالكوارثهذهمثلخلالأجهزتهم

الح!ضماتبمديحالراديوهواةحظيوقد.الحيويةالاتصال

)أعلاه(،المستقبلالمرسلاللاسلكىتستحدمتديهواةراديومحطة

ويستمعميكرو!ونفيالتحدتطريقصرسائ!!المحط!ممتمغلويرسل

.صوتمكبرأوالرأسسماعاتبوساطةالآحري!الهواةإلى

العملمنالنوعهذالأدائهمالعالمأنحاءجميعفي

.الطوارئأوقاتفيالتطوعي

لإرسالمعداتبتطويرالراديوهواةبعضقاموقد

آخرونويرسل.الراديويةالموجاتطريقعنتلفازيةصور

إشاراتهمانعكاسطريقعنالعالمأنحاءجميعإلىرلحمائل

الإذاعيةمعداتهمالهواةواستخدمالقمر.سطحمن

آخر.إلىحاسوبمنالمعلوماتلإرسال

بناءفنيا،تحديايمثلالذي،الأنشطةأحدويضم

وقد.للهواةالراديويةللاتصالاتصناعيقمرواستخدام

،المتحدةوالولايات)السابق(،السوفييتيالاتحادس!

مجاناالصناعيةالأقماراهذهبنقلالأوروبيةالفضاءووكالة

.أخرىصناعيةأقمارإطلاقمنكجزءالمداراتإلى

أقمارللاتصالاتالصناعيةالأقمارهذهمعظموتسمى

الأولىالحروفمنمكونةأوسكاروكلمة-أوسكار

للهواةالترددنطاقات

الترددالفائقةأفأتشيووموجاتالقصيرةالموجة

لترددا

هرتز(كيلو)

نطا

لطا

لطا

نطا

لطا

نطا

نطما

نطها

م016ق

م08ق

مق"4

م02ق

أم5ق

مأ.ق

م4ق

م2ق

!
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حمئفىاللاسلكيهواةبيرتربطصناعيةأقمازايينونالهواةبعض

إلىالأقمارهذهمثلمنالعديدإطلاقبالفعلتموقد.العالمأرجاء

منالمكولةالكلمةوهيأوسكار.تسمىالتيالأقماروهيمداراتها،

الدوارالصناعىالقمرتعىالتيالإنجليزيةللكلماتالأولىالحرو!

.الهواةلراديوالحامل

الحاملالدوارالصناعيالقمرتعنيالتيالإنجليزيةللكلمات

محطاتإرسالالمدارسمنكثيروتلتقط.الهواةلراديو

الفضاء.علومفيمباشرةبخبراتطلابهالتزودأوسكار

الخاصةمحطاتهمبتصميمالهواةبعضيقوم.المعدات

وإرسالاستقبالبتجمئأجهزةآخرونويقوم.وبنائها

بأنفسهم.بصنعهايقومونتركيبيةمجموعاتلتكوين

أقلبتكلفةكاملةمحطةتجميعيمكنهمالطريقةوبهذه

وتصميمهاالمعداتبناءبأنالهواةمنكثيرويشعركثيرا.

الراديوهواةبعضويقوم.هوايتهممنمهماجزءايعد

أجهزةمضىفيماكانتواستقبالإرسالأجهزةبتشغيل

لتجميعها.أجزاءهايستخدمونأو،عسكرية

تعملالتعقيدفيغايةمعداتآخرونويستخدم

التجاريةالراديومحطاتاتصاللانظمةمماثلةبكفاءة

الكاملةالهوأةراديومحطةوتضم.التكاليفالباهظة

منكثيرويستخدم.استقبالوجهاز،إرسالوجهازهوائيا،

وحدةفيوالاستقبالالإرسالبينيجمعجهازاالهواة

متنقلة.أجهزةبتشغيلالهواةمنكثيرويقوم.واحدة

ويوضع.سيارةعلىوالإرسالالاستقبالأجهزةوتوضع

فيوقوفهابمجردخارجهاأو،السيارةعلىإماالهوائي

أجهزةالانالهواةبعضويستخدم.مناسبمكان

الرموزباستخدامواستقبالهاالرسائللإرسالالحاسوب

الثنائية.الاصطلاحية

شطلب،الأخرىالهواياتلمعظمخلافا.التراخيص

فيالهواةويشترك.الدولمعظمفىترخيصاالهواةرأديو

مستخدمينمعالموجةقصيرةراديوية)قنوات(ترددات

والشرطة،،المسلحةوالقوات،الطيرانخطوطمثل،اخرين

منفإنهثمومن.القصيرةالموجاتانظر:والتلفاز.،والسفن

التداخلتجنبإلىتهدفالتياللوائحالجميعيتبعأنالمهم

اختباراجتيازمنللهواةبدولا.الاخرينالمستخدمينمع

اللوائحهذهيعرفونأنهممنللتأكدالترخيصعلىللحصول

كما.الملائمبالشكلمعداتهمتشغيليمكنهمأنهمومن

بالإلكترونياتأساسيةمعرفةأيضاالدولمنكثيرتشترط

منكثيربمنحعادةالدولةوتقومالراديو.وتكنولوجيا

لجهازيمكنالتيللقوةالاساسيةالحدودوبوضع،التراخيص

لاتفاقيةوفقاللهواةالرخصالدولوتمنحبها.العملالإرسال

دوراتالمحليةالهواةرأديونواديمنالكثيرويقدم.دولية

الترخيص.اختبارلاجتيازالهواةلإعداد

القرنبواكيرخلالالهواةراديوبدأ.تاريخيةنبذة

الإيطاليالخترعنجحام109سنةففي.الميلاديالعشرين

يقومودالراديوهواة

الطوارممئىاتصالاتبتوفير

مثل،ال!صارثخلال

عنالقطاراتخروخ

اليسار(،)إلىالقضبان

والحرائق،والفيضانات

.الممطرةوالأعاصير



يوملرادا85

المحيطعبرراديويةإشاراتإرسالفيماركونىجوليلمو

إنجازشجعوقدنيوفاوندلاند.إلىإنجلترامنالأطلسي

الراديويةمحطاتهمإنشاءعلىالناسمنالكثيرماركوني

موجاتعلىببعضهمالاتصالفىالبدءوعلىبهمالخاصة

الهواء.

منكبيرعددهناككانأم129عاموبحلول

منأصبححتىالأثير،علىتعملالراديومحطات

إلزأمتموقد.بينهالمئالتدأخلقانونإصدارالضروري

بتردداتبالتقيدالأخرىالخاصةوالمحطاتالهواةمحطات

نأغير.قليلةقيمةذاتتعدكانتالتي،القصيرةالموجات

مماآخر،إلىمكانمنرسائلبإرسالماقامواسرعانالهواة

الطويلالإرسالفىالقصيرةالموجاتراديوقيمةأظهر

.المدى

بطرقالراديوتطهويرفيالريادةدورالهواةأدىوقد

فرانكاسمههاوقامأم919!شةففي.كثيرةأخرىمهمة

المتحدةبالولأياتبنسلفانيافىمحطةباستخدامكونراد

إمتاعأجلمنالمسجلةالموسيقىيرسللكي،الأمريكية

أجهزةمنإليهايستمعونكانواوالتى،المنطقةفيالناس

علىهواةلمحطةالالمشخدامهذاساعدوقد.صغيرةبلورية

أواخروفى.التجاريالإذاعيالإرسالإلىيؤديأن

أمريكيهاوقامالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

لاسلكيتلسكوبأولببناءربرجروتاسمهللإذاعة

انظر:.الخارجىالفضاءمنلاسلكيةضوضاءاستقبل

أولإطلاقتمأم،619سنةوفياللاسلكى.التلسكوب

هذاوكان(1)أوسكارواسمه،للهوأةراديويصناعيقمر

سنةوفي.تجاريوغيرحكومىغيرصناعيقمرأولأيضا

الأقمارطريقعنمباشراتصالأولحدثأم659

المتحدةوالولايات)السابق(السوفييتىالاتحادبينالصناعية

للهواةالرأديويالصناعيالقمرطريقعنالأمريكية

.(4)أوسكار

جوليلموبم،ماركوني،شاراتإ،مورس:أيضاان!

يو.دلراا

بنشاطيتميز)،ول(رمزهكيميائيعصمصا!ادلوم

فىأساسيبشكلالعنصرهذاويوجد.عالإشعاعي

الفيزيائياناكتشفوقد.والثوريوماليورانيومخامات

جومشافومساعدهماكوريوبييرماريالفرنسيان

معدنعلىتجاربهمأثناء،أم898عامالراديوم،بيمونت

خامعلىيحتويمعدنوهو)البتشبلند(.اليورانينيت

سكلودوسكا.ماري،كوري:انظر.اليورانيوم

العشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصفحلولوقبل

كما،السرطانمعالجةواسئفيبشكلالراديوماستخدم

آلفلورسنت،دهانتركيبفيالأولالعنصرهوكان

حلتوقد.الرقميةواللوحات،الساعاتفيالمستخدم

تكلفةوأقلأمناأكثرإشمعاعمصادراليومالراديوممحل

وهذه.والصناعيةالطيةالاستخداماتفيوانتشرت

،06الكولالتنظيرعلىتشتمل،البديلةالمصادر

السينية.الأشعةوآلات،الجسيماتومعجلات

الإشعاعمنضخمةكميات،الراديومعنصريطلق

للضرر.الإنسانصحةيعرضقدالذيالطاقةالقوي

فهوولذاكيميائيا،ال!صالسيومعنصرالعنصرهذاويشبه

طريقعنامتصاصهبعدالعظامفيالتراكمإلىيميل

نخاعالراديومعنصرمنالمنطلقالإشعاعويهاجم.الجسم

الحمراء.الدمخلايابإنتاجتقومالتيالخلاياويدمر،العظم

توفيوقدأيضا.بالسرطانالإصابةيسببأنيمكنكما

في،الراديومعنصرمعيتعاملونالذينالعمالبعض

أجسامهميلأن،الرقميةالفلوريةللساعاتالمنتجةالمصانع

فيالعاديةألحالاتفى،ولكن.المشعةالمادةامتصتقد

كمياتامتصاصمنالجسمعلىخطريوجدلا،الغالب

الصغرمتناهيةبكمياتلوجوده،بالمصادفة،الراديوممن

البيئة.في

الذريوعددهفضيأبيضعنصرالراديوم.الخصائص

القلويةالفلزاتمجموعةفيعنصرأثقلوهو88،

نظيرا62وللراديوم.الكيميائيالعنصرانظر:.الأرضية

هو،للراديومالكتلىوالعدد.مشعةنظائروكلهاالأقلعلى

غليانهودرجةم0057انصهارهودرجة520.62،2

درجةعند3جماسم5الراديوموتبلثثافة.م04115

.م28.رةحرا

عنصريتكون.ويتفككالراديوميتكونكيف

للانحلالنتيجةالطيعةفيدائمبشكل،الرأديوم

الزوجقام.كوريوماريبييرالعرنسيانالفيريائياراكتمتممهالراديوم

.م81!8عامالمشيعالعنصرلفصلمساعد،ورميلوزوجته



95أسلرا

يبث،الظاهرةهذهحدوثفأثناء.لليورانيومالإشعاعي

لايورانيوم،إشعاعىنظيرأثقلوهو،238اليورانيوم

وأشعةبيتا،وجسيماتألفا،جسيماتشكلفيالإشعاع

،234اليورافي!مإلى،238اليورانيومويتحولجاما.

وينحل،023الثوريومإلىبعد،فيمابدورهيتحولوالذي

.226ومالرادإلىبدورهالمستقرغيرالإشعاعيالنظيرهذا

نظائرهلأنمنخفضالطبيعةفي،الراديوموتركيز

إلىينحل622فالراديومباستمرار.وتنحلتتفتتالمشعة

يتحولثمالرادونبغازيعرفثقيللغازالمستقرغيرالنطر

.الرصاصهومستقرنظيرإلىذلكبعدتلقائئا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكودالتالسينيةالأشعة

الجسيمات!عجلالبتشبلند

الإشاعيالنتساطالعماصرتحول

دونالرا

تتحركفتد.للعينينمنتظمةإرادية!حركةادأرأة

فيأو،أسنثلإلىأعلىومنآخر،إلىجانبمنالعينان

يكونوقد.الحركاتهذهمنخليطفيأودوائر،

وتحدثهادئا.أومتشنجاأوبطيئاأوسريعاالتحرك

قطارفىو!والمناظرالشخصيشاهدعندما،عادةالرأرأة

تصيبلأمراضنتيجةالحالةهذهتنتجوقد.متحرك

يولدونالنا!سبعضأنكما،الدماغأو،الأذنأو،العين

بالرأرأة.مصابونوهم

المعدنين،رأرأةباسميعرف،الرأرأةمننوعوهناك

أما.اإنحاجمفيالمشتغلينبينويحدث،الظلمةوتسببه

رأسيوضععندمافقط،فتحدثالجسمانيالوضعرأرأة

الرأرأةأما.عاديغيرأومستوعيرو!فى،المريض

الرؤيةمنأ!،التامللعمىنتيجةفتحدث،التلقائيةالبصرية

الشاقوليةأو،العموديةالرأرأةوتحدث.المعطوبةالمركزية

الرأرأةثفلكما،أسفلوإلىأعلىإلىالعينحركةوهى

.مغطاةواحدةعينتكونعندماالكامنة

-468هـ،023-052)محمدبوبكرأ،زيالرا

مدينةفيولد،الرازيأبوبكرزكريابنمحمدم(.429

منالثلاثينحوالىفيالطبدرس.طهرانصبالري

رئاسةتولىثم،البلخييدعلىالحكمةقرأأنبعدعمره

بغداد.إلىانتقلثم(،العام)مستشفاهاالريبيمارستان

الكتبهـشالعديدوألفالطبفيالرازيبرع

والحكمة،الفلكفىكذلككتبأنهإلا،فيهوالرسائل

الحاويالطبصناعةفيمصنفاتهأبرزمنولعل،والسياسة

نأفيهابببنالتيالمؤلفاتمنالعديدوله،كتبهأجلوهو

منأصغرالأرضوأن،الكونكبدفيوأنهاكرويةالأرض

الشمس.

طبيبفهو،الأولىالدرجةمنطبيباالرازييعد

الشرقوفيالإسلاميةالدولةفيالأطباءأعظمبلالإسلام

نفمسانىعالموالرازي.الوسطىالعصورفي،والغرب

كيميائي.وعالم

ثمزرقاء،بمياهعمرهآخرفيالرازيعيناأصيبتوقد

بغداد.فيتوفي

مجالاتفىوإسهاماتهالرازيعنالمعلوماتمنلمزيد

عندالعلومانظر:والكيمياء،والجيولوجياوالصيدلةالطب

والمسلمين.العرب

اهـ،98قبلحياكان-؟)سهلأدوالراري،

فقيه،الرازينصيربنموسىسهلأبوم(.408-؟

الدقاقعلىتفقه.الشيبانيالحسنبنمحمدصاحب

بنعبدالرحمنعنالحديثروىمنآخروهو،والبرادعي

زهير.أجمطمغراء

انحارج.كتاببمالشفعةكتابكتبهمن

-0511هـ،606-45)4يناللىفخر،الرازي

بنالحسنبنعمربنمحمداللهعبدأبوأم(.021

الريفىولد.الدينبفخرالملقبالرازيالتيميالحسين

ومنهم،عصرهعلماءكبارعنالعلمأخذ،بطبرستان

عليهفتوافدواشتهر،شتىعلومفيبرعحتى،والده

ولحمالتفسيرفىعالماالرازيكان.مكانكلمنالطلاب

تركغيرها.وفيالأصولوعلموالفلسفةوالفلكالكلام

أبرزهااطلاعهوسعةعلمهغزارةعلىتدلكثيرةمؤلفات

جامغتفسيروهو،الغيببمفايحالمعروفالكبيرتفسيره

دخيلةتبدوالتيالعلوممنوغيرهالتفسيرفيكثيرةلمسائل

العقليالمذهبتفسيرهعلىغلبوقد،الكريمالقرآنعلى

كلتفسيرهفحوىالتفسير،فيالمعتزلةيتبعهكانالذي

.خلكانابنقالكماوغريبةغريب

مسموما.ماتوقيل،وفاتهسببفياختلف

وأعضاءوالفمالدماغيشملالجسممنجزءا!أس

وموضع.والفموالأذنانالعينانوهي،الرئيسيةالح!س

تقومأنخلالهامنيمكنالتيالكيفيةعلىشوقفالرأس

صورةبأفضلالبيئةمنالرسائلبالتقاطالحسأعضاء

قدمين،علىتسيرالتيوالحيواناتالإنسانفلدى.ممكنة

تسيرالتيالحيواناتفيأماالجسد.أعلىفيالرأسيكون

بعضوفي.المقدمةفييكونالرأسفإن،أرجلأرلغعلى

الأخرىالحيواناتوبعضالأميبامثل،الدقيقةالكائنات
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اتصالنقطةويكونللدماغواقياغطءالحمحمةعظاموتحتم!ط!اليسار(.)إدىالحمجمةاطرأسالعظكميالإطاريسمىالرأستئت!رجى

الوحه.مسظرتشسكيلصالمسؤولةوالببوهيالمضغفىمهمادورا"اليمين"إلىالعضلاتهدهوتؤدي.الرأسلعصلات

الح!هيةالعصلةلإ"ح!

العيميةلدويريه

حلابخالعصلة

القدالمه

ررا!صلةا

ا!كمدعيةا

المححردةلتمبهالعضلة

العقيةالحلديةالعضلة

القذالىالعطم

الصدالعصمأحية

العموديةالدويرية

ا!اصسةالعصلة

الحتحائيةالترقويةلقصسية

الحداريالعطما

الحمهسالعظم!بم

الوتديالعطم

الأ!ىالعظم!ع؟

عطمض!خهحص

العلويالفكلأع

الوحيفالعظم

الصفلىالمكعطم

فهذه.لهوجودلاالرأسفإنالبحر،نجمةسمكةمثل

طريقعنللمؤثراتالحساسيةشديدةتكونالحيوانات

الجسم.منمختلفةأجزاء

تتكونوهى،الجمجمةيسمىالعظميالرأسوهيكل

لوقايةغطاءالأخيروهذا،والقحفالوجهمنطقةمن

بعضوفي.عظممنغالباالجمجمةوتتكون.الدماغ

جزءمنالجمجمةتتكونالقرشسمكةمثل،الحيوانات

أعلىيغطيالذيوالجلدالغفمرو!.انظر:.غضروفي

.الرأسفروةيسمىومؤخرتهالرأس

الرأسبتوصيلوالأوتارالعضلاتمننظامويقوم

هذهوتتحكم.الكتيىوالعظموالترقوةالفقريبالممود

العظمويشكل.الرأسحركةفىوالأوتارالعضلات

إلىالقذالىالعظمويستند.الجمجمةمؤخرةالقذالي

.الرأسعليهايتحركوصلةبذلكويشكلالفقريالع!ود

حفظويتمالقذاليالعظمأمامالرأسثقلمعظمويتركز

الرقبة.عضلاتطريقعنرأسيامنتصبوضعفىالرأس

وهوالعضلاتهذهتصترخي،بالنعاسالمرءيصابوعندما

الكبيرةالعظامومن.للأمامالرأسسقوطفيمايتسبب

والعظمالجبهيوالعظمالجداريالعظمالرأسفيالأخرى

الصدغي.والعظمالوتديالإسفينى

فيمهمادورابالرأسالموجودةالعضلاتوتؤدي

عنمسؤولةأيضاالعضلاتوهذه.والبلعالمضغعمليات

الحركةوتتسبب.العبوسأوالابتساممثل،الوجهتعبيرات

للوسائدالتدريجيوالفقدان،أ!جهألعضلاتالمتكررة

فىالجلدمرونةوفقدانالجلد،تحتالموجودةالدهنية

يكونالميلادوعند.السنكبارلدىتحدثالتىالتجعدات

فالرأس.الجسمباقيإلىبالقياسللغايةكبيراالرأسحجم

لدىللجسمالإجماليالطولربعحواليطولهيبلغ

لاخر.شخصمنولشكلهالرأسحجمويتغيرالميلاد.

حواليهيالعاديالشخصفىالجمجميةوالسعة

حجمأوالجمجميةالسعةكبرولايعني3.سم4.1..

فذا.نبوغاأوذكاءبالضرورةالجمجمة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدماعلراسةالأدن

الأسملالفكالأدرو

الفمالجمحمة

اللسانالحيب

الوجهإماغأ

-1751ا!،238-11)65راسأبو

الجربيراسأبو،الناصريأحمدبنمح!دأم(.382

وعمل،أطلسبجبالولد،تونسفيجربةجزيرةإلىنسبة

الإفتاءمنصبشغلثمأصئقاضيا،ثم،بالتدريس

والقدلرالقاهرة:مثلالعربيةالمدنمنعددازار.ببسكرة

لهكتابا،وأرب!نمائةكتبهمجموعيبلغ،والمدينةومكة

شرحهاوأخرى،الفرنسيةإلىترجمتالقصائدبعض

ولطائ!الأسفارعجائبمنها:وجغرافيا،تاريخيا

بففلالتحدثفيومنتهالإلهفتحكتابولهالأخبار،

داربمافيهاهتمقصيرلكنه،لرحلاتهفصلوبهونعمتهربي

زارها.التيالبلادفىالعلماءبعضوبينبينه

وأبحرأوبحيرةداخليمتداللأرضمنجزءاليررأس

،والقاراتالجزرأطرأففىغالباالبررؤوسوتتكون،محيط

الملاحة.فيصعوبةيسببمماعاصفةمياهبهاوتحيط



المناراتتنشأماوكثيرا،المياهداخل،ممتدةالأرضمنكتلةالبررأس

أوريجونساحلمن(أعلاه)الموضحالبررأسويمتدالبر.رؤوسعلى

الهاد!ئى.المحيطشمالإلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

وأالتربةبتعريةأسامحيتينبمبطريقتينالبررؤوسوتنشأ

جزءاوالتيارالأمواجتحرف،التعريةحالةوفي،بالترسب

التعرية،تقاومالتيالأراضيوراءهاتاركة،الساحلمن

راثبرورأسالبر.رأسمكونة،البركانيةالصخورمثل

الطريقة.بهذهتكونبرلرأسمثالأسكتلنداغربيشمال

فتتكون،الترسبطريقعنتنشأالتيالبررؤوسأما

الحصىأوالرمليةبالتربةوالتياراتالأموأجتقذفعندما

الرملية.الحواجزأوالساحليةالمياهعلى

النهاية،فيأرضيةكتلةالمترسبةالموادهذهوتكون

فيكنافرالبرورأسبمصر،دمياطفيالبررأسويشكل

تكونبرلرأسمثالآالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيفلوريدأ

الطريقة.بهذه

التعرية-الطريقفنبكلتاالبررؤوسبعضتكونت

الولاياتفىماساشوسيتسفيكودرأسمثل،والترسب

الأمريكية.المتحدة

)1!سلحةالنوويالسلاحانظر:الحريي.الرأس

القنبلة.(،الحربي)الرأسالموجهةالقذيفةالووية(بمالامتراتيججة

الخية(.)رأسالإماراتأنظر:.الخدمةرأس

جنوبفىجزيرةشبهالصالحالر!جاءرأس

كيبغربيشمالكمأ06بعدعلىتقعإفريقيا

ويمتدلإفريقيا.الجنوبيالطرفعلىالواقع،أجولاس

كيبعلىيطلالذيتيبل،جبلمنبادئاجنوباالرأس

اسمالجزيرةشبهعلىإفريقياجنوبأهلويطلق.تاون

علىبوينتكيباسمويطلقون،الكابجزيرةشبه

.الجزيرةلشبهالجنويالطرف

16اليهوديةالسنةرأس

حزيرةشبه2الصاالرجاءرأس

جنوبيويقعإفريقيا.حنوبفي

كيبغربيوفممالتاونكيب

فيلقطةاحروهوأجولاس،

إفريقيا.جوبطرف

فولس.خليجمنالغربيالجانبالجزيرةشبهوتكون

وشواطئهالجيدةالصاللطرقهالرجاءرأساشتهروقد

الجميلة.

ديازبارتلوميوالبرتغاليالمكتشفإنالرواياتتقول

عاماكتشفهعندماالزوابعرأساسمالرأسعلىأطلق

أطلق،البرتغالملك،الثانييوحناالملكولكن.أم488

الكشفهذايؤديأنأملعلىالحاليالاسمالرأسعلى

الهند.إلىبحريطريقوجودإلى

الأمل،هذاداجامافاسكوحقق،ام794عاموفي

الرأسحولأبحرعندماوذلك،الأصلبرتغالىأيضاوهو

كلكتا.إلىوصلأنإلى

فاسكو.،داجامابارتلوميو،دياز،:أيضاانظر

اليهوديةالسنةببدايةاحتفالاليهوديةالسئةرأس

وفي.السنةرأس:تعنيبالعبريةهشناه،ورولت!.الجديدة

،الغفرانأجلمناليهود،يصلي،الدينىالمهرجانهذاأثناء

الاحتفالمهرجانويبدأمديد.وعمر،طيبعامأجلومن

شهرمنالأولاليومفيوذلكسبتمبر،فيالسنةبرأس

ليومين.ويستمر،العبريتشري

فمدةالدينىالإصلاححركةأنصارمناليهودأما

السنة،برأسالاحتفالومعواحد.يومعندهمالاحتفال

كيبور،يومفيتنتهيوالتي،والندمللتوبةالعشرةالأيامتبدأ

كيبور.يومانظر:.الكفارةيومأوالغفرانصومعيدوهو

السنةرأسيومأوهشناهروشأناليهودويعتقد

ففي.للبشريةالإلهيالسنويالحساببدايةهوأليهودية،

اعتقادهم-حدعلى-تعالىاللهقضاءيتحدد،اليومذلك

أجلهسيوفىالذيومن،الحياةقيدعلىمسيبقىالذيبمن

.القادمالعامغضونفي

الطقوساليهود،يشهدهشناهروشمهرجانوفى

علىتؤكدالتىالطقوسوهيالمعابد.فيتقامالتىالدينية

-مبابو
-عبرفام!لا

موربشثو)ناء

عجزبمغ-6زوفلاسوا

إثرييهيادليسوتو

الصالع\الرجاءرأس

دء3إفرينباحلوور
الاطلسىالمحطصر،

الجنوبيك!.--

الرجاءرأسحصرلش

الصالح

ميل05

أجرلاسركركلبكم05



الشاكوشرأس62

فيوينفخ،الغفرانوطلب،والندم،الحسابموضوعات

لدعوة)صافرة(شوفاريسمى،الكباشقرنمنصور

منعليهميؤثربماولتذكيرهم،والتوبةالندمإلىأليهود

وأ،الصلواتمنمجموعاتتتلىحينفي.الجاريةالأمور

الناستذكرالأولىفالمجموعةالعيد.طوالالخاصةالدعوات

أدلهبأنتبلغهموالثانية،العالميسود-تعالى-أدلهبأن

منالثالثةالمجموعةأماالشوفار،لصوتيستجيب-تعالى-

علىالناسيكافئ-تعالى-اللهأنإلىفتنبههم،الصلوات

أعمالهم.

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الشاكوشرأس

)الطور(.العربية

مجموعةفيتألقاالنجومأكثرثانياسمالغولرأس

نحوالارضعنالغولرأسنجميبعد.الفلكيةفرساوس

مننوعوهو.الضوئيةالسنةأنظر:.ضوئيةأسنة..

ذلكوفي.الكسوفىالثنائيتدعىالتيالمزدوجةالنجوم

الاخرىحولمنهماكلتدورنجمتانهناكالثنائي

مماآخر،إلىحينمنالأخرىضوءإحداهمافتحجب

مننراهاعندماالمزدوجةالنجمةتألقتخفيفإلىيؤدي

.الأرض

التألقدرجاتاختلافيشاهدأنالإنسانويستطيع

رأسنجميفقدتقريباأيامثلاثةكلففي.المجردةبالعين

إلىيعودثم،ساعاتخممم!خلالتألقهنسبةثلثيالغول

النجمة.انظر:3.20المعتادةمغنطيسيته

بنحوالنجمتينمركزيبينالواقعةالمسافةتقدر

حواليإحداهماسطححرارةدرجةوتبلغ.كممليونأأ

أخفوهي-ال!خرىالنجمةحرارةأما،م215لأ...

ثالثة،نجمةوهناك.فقطالدرجةهذهثلثفهي-تألقا

حولوتدور،الغولرأسنجمةلنظامتابعةبعداوأكثر

ظواهرفيدوراتؤديلاول!صنها،السابقتينالنجمتين

.الكسوف

الثنائية.النجمةبمعلم،الفلكأيضا:انظر

دتنميتهاتستغلالتيللثروةاقتصاديتعبيرالمالرأس

،مالرأستعدالناسفمدخرات.الأرضباستثناءوزيادتها

يكسبونها.التيالأرباحخلالمنإضافيةثروةتنتجلأنها

،مالرأستعتبرفلاالطبيعيةالمواردمنوغيرهاالأرضأما

تمتلكهاالتيالثابتةالأصولومعظمينتجها.لاالإنسانلأن

تعتبر.الدخللتدرتستثمرلأنها،مالرأستمثلشركة

ثروةوالملابص!والأثاث،الخاصالغذاءمتل،الخاصةالأشياء

نوعانوهنالك.ثروةتضيفلالأنها،مالرأسوليمست

أوالعاملالمالورأس،الثابتالمالرأس:المالرأسمن

.المتداول

الثابتة،بالأعولأيضايسمى.الثابتالمالرأس

والمعداتوالآلات،والتجاريةالصناعيةالمبانييشمل

.الخدماتوتقدمالسلعتنتجالتيالمستلزماتمنوغيرها

للسلعبتوفيرهاجديدةثروةالثابتةالأصولوتضيف

تقديرمنلابدالثابتةالأصولولاستبدال.والخدمات

التقديرهذاعلىوبناءشرائها.عندالافتراضيعمرها

عندمالاستبدالهاكافيةأموالرصدالعملصاحبيستطيع

صالحة.غيرتصبح

الرصيديشمل.المتداولأوالعاملالمالرأس

(.الاخرينعلىالديون)أيالدائنةوالأموال،النقدي

تمكنولكنهاشيئا،الثروةإلىتضيفلاالأشمياءهذه

ولابد.الغرضهذايؤديأنمنالثابتالمالرأس

،العمالأجورلدفعالنقدتوفيرمنالعمللأصحاب

كمياتيحتاجونإنهم.الأخرىالمصروفاتوتغطية

،الإنتاجأثناءوالعمل،أخرىوموادالخامالموادمن

بالدفعلزبائنهمالعملأصحابويسمح.المنتجةوالسلع

بسجلاتويحتفظونيشترونها،للسبالتيالمؤجل

.الغرضلهذا

منشركةتمتلكهمامقداريو!الكلىالمالرأس

شركةمالرأسيكونفقد.نقديةبقيمةمالرأس

نأهذاومعنى.ريالملايين01،المثالسبيلعلى،سعودية

الشركة،فيريالملايين01استثمرواقدالمستثمرين

المالولرأس،الثابتةالأصوللشراءالأموالهذهوتستعمل

الجاهزةأوالمستثمرةالنقودوتسمى.وغيرهاالعامل

.المدفوعالمالرأسللاستثمار

.المصرف،الأعمال:أيضانظرا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الص!اعةالاقتصاد

ئدةالفاللأعماا

المصرفالصناعيةالثورة

لرأسماليةا

فوقيةتربةيشكلالطميمننوعالطفاليا!اسب

منالطفالىالراسبويتكون.العالمأنحاءبعضفي

توجدحيثإلىالرياحجلبتها،دقيقةمعدنيةجسيمات

أنهاإلا،الرمالمنأدقالمعدنيةالجسيماتوهذه.الان

منالمتكونةالتربةوتوجد.الطينأوالترابمنخشونةأكثر

غربوشمالوسطمنمناطقفيالطفاليالراسب

شرقوفيأوروبا،وشرقوسطوفي،المتحدةالولايات

الصين.



36ندترابر،سلرا

يافيموفيتشجريجوري،راسبوتين

شهرةاكتسب،سيبيريفلاحأم(.619-)1872

نيقولاعلىضاغطانفوذاومارسقديسا،بصفتهكبيرة

سقوطفيوأسهم،الروسقياصرةاخرالثاني

سيبريا.شرقفيراسبوتينولد.الروسيةالإمبراطورية

دينيمذهبإلىعمرهمنالرابعالعقدفيوانضم

روسيا.عاصمةكانتالتيبطرلممبرجإلىذهب.خاص

كيأم709عاموزوجتهالقيصرلمقابلةاستدعيوقد

الناعورية.يعانىكانالذي-ابنهماشفاءفىيساعد

كبيرأثرالابنمعالجةفيالواضحراسبوتينلنجاحوكان

القراراتفييتدخلفبدأ،الوالدينعلىواضحونفوذ

لكنهحصيفاراسبوتينكان.الوزاريةوالوظائفالسياممية

فاسقا،طماعا،،لذاتهمحئاأنانيانفسهالوقتفيكان

العداءموجةتسببأنالنبلاءكبارمنمجموعةفخشيت

فيفاغتالوهللقيصر،جمةمتاعبضدهالموجهالسافر

إنقاذيستطإلنبلاءلمذلكومع.ام169عامديسمبر

بعدالبلشفيةالثورةنشبتحيث،شرهمنالإمبراطورية

راممبوتين.اغتيالمنأشهرثلاثة

.الخوارجانظر:.وهببناللهعبد،الراسبي

وسيامميةدينيةحركةفيأعضاءالراستمريون

جزيرةفينشاطهاالحركةتلكبدأت.تفريراستسمى

القرنمنالعشرينياتفىالكاريبىبالبحرجامايكا

أخرىجزرفييعيشونالجماعةهذهوأعضاء،العشرين

منمتفرقةأجزاءفيالمدنمنالعديدوفيالكاريبيفى

إمبراطورعلىيطلقشائعاأسماكانتفريورأس،العالم

الرامشفريونوكان،الأولهيلاسيلاسيالسابقأثيوبيا

هذا،وهيلاسيلاسيإلاها.الأولهيلا!ميلاسييعتبرون

شرقشمالفيالحبشةأو-أثيوبياعلىحاكماكان

يدعونوالراستفريون.أم749إلى6191من-إفريقيا

معروفونوهمالألوفمنمئاتبعدةيقدرعددهمأن

ويربطونالريجايتسمىالتيالمميزةبموسيقاهم

كانتتفريوالراس.طويلةضفائرأوبجدائلشعورهم

الرئيسية،معتقدأتهمومنللسود،حركةالأمربادئفي

هيأثيوبياوأنالسودمنمنزلةوأدنىأوغادالبيضأن

كلعودةسميرتبالأولهيلاسيلاسيوأنالفردوس

بموتولكن.أخرىمرةأثيوبياإلىالإفريقيةالسلالات

الراستفريونبينالتساؤلاتأثيرتام759هيلاسيلاسي

هذهأثيوبياعلىالتأكيدعدمإلىأدىممامعتقداتهمحول

بعضغيروقدأكبر.بصورةإفريقياعلىوالتعويلالأيام

كما.بالبيضيتعلقفيمامعتقداتهمالجماعةتلكأعضاء

يعتقدشمخصبأييرحبونالانجامايكافيبعضهمأن

عنالنظربغضإليهملينضمالأولهيلاسيلاسيبألوهية

جنسه.أولونه

.الأولهيلاسيلاسى،الإنسانجامايكابم:أيضاانظر

خليجفيتقعنيوزيلندا،فيأوروبيةمستوطنةأقدمراسل

الأصلياسمهاكانلنيوزيلندا.الشماليةالجزيرةفىالجزر

القرنمطلعفيالحيتانصيادوألسسهاوقدكوروريركا،

السفنلإصلا!مركزالتكونالميلاديعشرالتاسع

نسمة.005.1السكانعدديبلغوتجهيزاتها.

للوردتكريما،راسلإلىاسمهاتغير1844عامفي

منالشمالوإلى.البريطانيالمستعمراتوزيرراسلجون

البريطانيونأقامحيثمايكيتلينهضالحاليةراسلمدينة

هونيزعيمهمبقيادةالماووريونحطمها،لعلمهمسارية

تحدفىام84وهام484عاميخلالمراتأربعهيكي

أولىاندلاعإلىالأمرنهايةفيأدىمما،البريطانىللحكم

النيوزيلندية.الحروب

فيلسوفم(.0791-2871)برثرالد،راسل

القرنفلاسفةأشهرمنيعد،بريطانيرياضياتوعالم

ظهرواالذينالمنطقعلماءأهبمبأنهوصفكما،العشرين

ارسطو.الإغريقيالفيلسوفعصرمنذ

أعظمراسلقدم

الصوريالمنطقفيإسهاماته

كانوإن،المعرفةون!ية

المجالين،هذينيتجاوزتأثيره

يتسمنثرياأسلوباطورإذ

الوضوحمنمدهشةبدرجة

وجيشانالبديهةوسرعة

جائزةعلىوحصمل،العاطفة

.ام059عامللأدبنوبل

راسلبرتراندشخ!ميةراسلأصبح

فىللجدلومثيرةمؤثرة

فيمباشراوكان،والتعليميةوالسياسيةالاجتماعيةالقضايا

الجنسإزاءليبراليةمواقفلانتهاجودعا،للسلامدعوته

العالميةالحربمنتقديمنوكان،التعليمووسائلوالزواج

بسببأم189عابمسمجنأم(.189-ام19)4الأولى

دخلثم،الامريكيةالبريطانيةبالعلاقاتضارةتصريحات

علىالتحريضبسببأم619عامأخرىمرةالسجن

.النوويالسلاحبنزعتطالبحملةفيالمدنيالعصيان

فيوالرياضياتللفلسفةإسهاماتهأعظمراسلقدم

الرياضياتجميعيستمدأنوأراد،العشرينالقرنمطلع



وليمجورج،راسل64

راسلوتعاون.متينأساسعلىأرساهاوبذلك،المنطقمن

نورثألفردالإنجليزيوالفيلسوفالرياضياتعالممع

مبادئأجزاءثلاثةمنالمكونالضخممؤلفهفيوايتهد

هذاعملهفيوسعىأم(.139-0191)الرياضيات

مسلماتمنتتوالدالبحتةالرياضياتجميعأنإظهارإلى

يم!شالتيالمفاهيمسوىتستخدملاوأنهاتماما،منطقية

نقحتأفكارهأنورغم.بحتةمنطقيةبمصطلحاتتعريفها

لكن،بعدهمنالرياضياتعلماءأيديعلىوطورت

علمفىالحديثةالإنجازاتمنلكثيرالمنطلقكانتأفكاره

.الرياضياتوقوأعدالمنطق

بكتبتاربالفلسفةفيوافراإسهاماراسلوقدم

تاريخأم(؟09)0ليبنتزلفلسفةنقديعرضمثل:

الاجتماعيةأفكارهعنوعبرأم(،49)5الغربيةالفلسفة

الديمقراطيةمنها؟الأعمالمنعددفىوالسياسية

أم(،)189الحريةسبلأم(بم)698الألمانيةالاجتماعية

ام(.49)9والفردالسلطةام(،)389السلطة

مثل:؟مؤثرةأعمالأوالتعليمالأخلاقفيراسلألف

السعادةاقتناعرأم(بم)929والأخلاقالزواج

منها،حياتهعنكثيرةكتاباتراسلودونأم(.039)

.أم969وام679عاميبيننشرتذاتيةمميرة

تشبستو،شمالبويلز،تريليكمنبالقربراسلولد

عريقةأسرةمنوهوبمراسلوليمارثربرتراندالكاملواسمه

لقبالأكبرأخيهوفاةلدىورثام319عاموفي.ونبيلة

راسل.إيرلفأصبح،العائلة

شاعرام(359-)1867وليم!رج،راسل

إحياءحركةزعماءوأحد،أيرلنديوصحفيومصور

القرنأواخرفيبدأتحركةوهى.الأيرلنديالأدب

الأدبيةالأعمالإنشاءعلىوشجعت،الميلاديعشرالتاسع

متميزاكيانابوصفها،المحضةالأيرلنديةالثقافةاساسعلى

الإنجليزية.الثقافةعن

وقد،بالطبيعةولعهعنالصوفيةولوحاتهأشعارهوتعبر

لالتماسفيهسعىشخصيا،عقائديامذهبالنفسهاختط

ديواناعشرينراسلوألف.الطبيعةفيالروحيةالحقائق

الطريقعلىأغنيات:الوطنإلىالعودةمنهاشعريا

أم(.191،629)3انحتارةالقمائدأم(98)4

وأنفق،الحاليةالشماليةبأيرلنداليرجانفيراسلولد

وكاندبلنفيالصحافةفيالعملفيشبابهسنوأتمعظم

الأصلفيكانول"،!3إيلم"أيهمستعاراسمتحتيكتب

فيضليعاراسلوكان.مقالاتهإحدىفىوردمطبعياخطأ

للنهوضوقتهمنكبيراضعطراكرسوقد،الزراعةشؤون

أيرلندا.فيبالزراعة

-8721)جونإدواردالسير،راسل

الزرأعةخبراءأبرزمنأصبح،إنجليزيكيميائيم(.5691

منالتجريبيةروثامستدمحطةإدارةتولى.العالمفى

بإنجلترا.هيرتفوردشايرفيأم،439إلى2191

الزراعيةالتربةبنيةفىالبحثروادمنراسلوكان

دعاوقد.الغذائيالإنتاجومشكلاتالنباتاتوتغذية

نمولزيادةالصناعيةالكيميائياتاستخدامإلىبشدة

.النباتات

فيودرسجلوسترشاير،فيفرامبتونفيراسلولد

.ام229عامفيفارساونصبومانشستر،ويلزجامعتى

منأولأم(.878-)2917جوناللورد،راسل

الدولةرجالأحدوهو،راسلعائلةفيإيرللقبحمل

عامصدرالذيايإصلاخقانونوناصرالول!حزبفى

وغير،التصويتحقمنحفيتوسعوالذي،م8321

المملكةانظر:.البرلمانيةألانتخابيةالدوائرمنالكثير

تاريخ.،المتحدة

والوفياتالموأليدسجلاتوضعفيأيضاساعد

بالشنق.عليهايعاقبالتيالجرائمعددوإنقاص،والزواج

لدوقالثالثالابنوهووستمنستر،فىراسلولد

أولوتقلد،أم381عاممرةأولالبرلماندخلبدفورد.

العامالإنفاقعنمسؤولابصفتهأم083عاملهمنصسب

حكومةفيللمستعمراتوزيراوأخيراللداخليةوزيراثم

إلى1846عاممنالوزارةرئاسةتولىثم،ملبورن

إداراتفيالبارزةالمناصبمنعدداوتقلد،أم852

لتوليعادثم.أم862عامراسلإيرلومئلقب،أخرى

برتراندجدوهو،أم866و1865عامىالوزارةرئاسة

ترجمته.تقدمتالذي،راسل

علىالقائمألاقتصاديالسياسيالنظامهيالرأسمالية

يمتلك،النظامهذافي.الخاصوالربحالخاصةالملكية

فيالمستخدمةالموأردأغلبويديرونالشركاتالأفراد

.والخدماتالسلعإنتاج

واليدأخرىطبيعيةومواردالأرضالمواردهذهتتض!ن

والمعدات،المصانعيشملالذي،المالرأسوالعاملة

مصطلحويشتق.الأعمالنشاطاتفيالمستثمرةوالأموال

.رأسمالكلمةمنالرأسمالية

الخاصةالاقتصاديةالخياراتعلىالرأسماليةتؤكد

دخلهمكسبطريقةفىالقراراتخاذحريةفيهاوللناس

والخدماتتنتجالتيالسلعتختارأنوللشركات.وإنفاقه

فيماتتنافسأنهاكمابهاتعرضهالذيوالسعرتقدمالتي

.المنتجاتبيعفيبينها
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علىالقائمةالرئيسيةألاقتصاديةالنظموتشمل

،المتحدةالمملكةأستراليا،،المتحدةالولايات:الرأسمالية

.اليابان،كونجهو!،ألمانيا،كندا

كلفيالاقتصادجوانببعضفيالحكوماتتتحكم

الاقتصاديةالقراراتعلىالرأسماليةتركيزأنإلا،دولة

الرئيسيينالاقتصاديينالنظامينعنتختلفيجعلهاالخاصة

الاقتصادففيانحتلط.والاقتصادالشيوعيةالاخرين

الدولةتمتلك،المركزيالتخطيطاقتصادأوالشيوعي

لاستخدامها.القوميةالخططوتضعالإنتاج

التخططببعضالدولةفتقومالختلط،الاقتصادفيأما

أيضالكنها،الصناعاتبعضفىوتتحكم،الاقتصادي

الفردية.الخياراتببعضتسمح

وأالحرةالتجارةنظامأحياناالرأسماليةوتسمى

يقوموابأنللأفرادتسمحلأنها؟ا!لعدلالحرالاقتصاد

بدرجةالحكوميالتدخلعنبعيذاالاقتصاديةبالنشاطات

.كبيرة

الحرالسوقنظاممنها:أخرىأسماءوللرأسمالية

.والتجارةالعملوحرية،المبادرةونظام

الراسماليةتعملكيف

النظامفيالاقتصاديةالقرأراتعلىعواملعدةتؤثر

مشاريع2-الأفراد-ا:هيالعواملهذهوأهمالرأسمالي

الحكومة5-الدخل-4السوق3-الأعمال

مستهلكين،بوصفهمالاقتصادعلىيؤثرون.الأفراد

طريقعنالمستهلكونأوضحمافإذا.ومستثمرينوعاملين

سيقوممثلا،الصغيرةالسياراتيفضلونأنهممشترياتهم

منأقلوأعدادالصغيرةالسياراتمنمزيدبطبالوكلاء

زيادةفيبدورهمالصانعونوسيقوم،الكبيرةالسيارات

السياراتإنتاجوتخفيضالصغيرةالسياراتإنتاج

.الكبيرة

المهننوعباختيار،كعمالالأفراديقومقدكذلك

عنها.البحثمحاولةوكيفيةلها،أنفسهمليؤهلوا

،يدخروندخلهممنكمالأفراديقرر،وكمستثمرين

معظمالمستثمرونويوفر،مدخراتهميستثمرونوكيف

.الأعمالمشاريعنموإليهايحتإجالتيالأموال

تنتجماذاالأعمالمشاريعتحدد.الاعمالمشاريع

اللازمة،المعداتتشتريأنهاكماأعمالها.تباشروأين

المستهلكين،سلوكعلىتؤثرأنوتحاول،العمالوتستأجر

.مطورةجديدةسلعابتكارخلالومن،الإعلانبوساطة

فيالرغبةهيالرأسمالىالاقتصادفيالدافعةالقوةإن

كلسدادبعدللشركةيبقىماوهي،الأرباحتحقيق

بدافعتعرفالتىالأرباحفيالركبةوتضمنمصروفاتها.

يكونالتيوالخدماتالسلعستنتجالشركاتأنالربح

وعلىشمرائها،علىقادرينأوراغبينالمستهلكون

ماتبيعأن،النجاحلهايكتبأنأرأدتإنالشركات

ربح.لتحقيق،كافيةبدرجةعالبسعرمنتجاتهامنيكفى

ماإذاربحاتجنىأنمنبدلأللمؤسسينخسارةتتكبدوقد

التكاليفزادتأو،ينبغيممابأكثرالمبيعاتانخفضت

المؤسساتالربحدافعيشجعكذلك.ينبغىممابأكثر

الوقتتوفيربسببالمؤسسةوتستيم.بنجاحللعمل

نأويمكن.الإنتاجتكاليفمنتخفضأنوالموادوالطاقة

.والأرباحالمبيعاتمنمزيدإلىالخفضةالتكاليفتقود

السرعةتحديدفياكبيردوراالأعمالمشاريعتؤدي

عندماالاقتصادوينمو.الرألمممالىالاقتصادبهاينموالتي

النموذلكوشطلب،والخدماتالسلعمنإنتاجهيزيد

التيالأخرىوالمواردوالمعداتالمبانيفيالاستثمار

.ال!نتاجفيتستخدم

بنفسهاالأعمالمشاريعتحددالراسماليةالدولوفي

.الغرضلهذاالاستثماروحجمتوقيت

الأماكنعلىالاقتصاديونيطلقهمصطلح.السوق

السلعوشراءبيع،الناسفيهايتبادلالتيوالأوضاع

الأسواقفيكما،الرأسمالىالاقتصادوفى.والخدمات

مقيداالاقتصاديكونعندماتنشأماغالبا)التىالسوداء

أساساوالخدماتالسلعأسعارتتحدد(،الدولةمنبشدة

والمنافسة.والطلبالعر!مثلالسوقبأوضاع

للبيع.المقدمةوالخدماتالسلعكميةهوالعرض

ويستطيعونفيها،الناسيرغبالتيالكميةهووالطلب

العرضيكونعندماالتغيرإلىالأسعاروتميلشراءها.

علىالأسعارالسوقيجبروعموفا.متكافئينغيروالطلب

الارتفاعوعلىالطلبالعرضيفوقعندما،الانخفاض

والطلب.العرصانظر:.العرضالطلبيفوقعندما

بيعالمنتجينمنكبيرعدديحاولعندماتوجدالمنافسة

علىالرأسماليةوتعتمد.المشترينلنفصالسلعأنواعنفس

غيرأسعارفرضمنالشركاتتمكنلالكي،المنافسة

التيأوأقلأسعاراتقدمالتيالمنشأةوتمستطع،معقولة

منالمشترينإليهاتحولأنمنتجاتهانوعيةمنتحسن

منافسيها.

)اتحادالكارتلأوالاحتكارينموقدالمنافسةودون

الممولهىتكونعندمامحتكرةالمنشأةوتكون(.المنتجين

منالحدالمحتكرةالمنشأةوتستطعما.سوقفيالوحيد

أما.المنافسةمنتخشىلالأنهاالأسعار،ورفعالإنتاج

الإنتاجفيللتحكمتتعاونشركاتفمجموعةالكارتل

الاحتكارتمنعقوانينالأقطارمنولكثيرالأسعار.ور!

حاليا.الاحتكاريةوالتجمعات
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الشركاتتكونللاحتكار،المانعةالقوانينورغم

مثلوتستيم،الصناعاتبعضفىاحتكارشبهالضخمة

وقبولالأسعار،تخفيضمؤقتاتتحملأن،الشركاتتلك

تحملتستطيعلاالتيالصغيرةالمؤسساتأماالخسائر.

المنافسة.علىلهاقدرةفلاالخسائر

والمنافسة.الاحتكارأيضا:انظر

أساساالرأسماليالاقتصادفيالدخليعتمد.الدخل

فيعاليةقيمةلهاالتيالمهاراتوعلىوالطلبالعرضعلى

نادرةمهاراتلهمالذينالأفرادويستطيع.المجتمعنظر

مداخيلعلىيحصلواأن،السوقفيعاليةقيمةوذات

الرياضيونيحصلماكثيرا،المثالسبيلفعلى.عالية

أقليكسبونمدربيهمولكن،عاليةرواتبعلىالمحترفون

نظرفيعاليةليعستالفريقدخلفيمساهمتهملأنمنهم

غالبا.الاخرين

اليدحولالأعمالأصحاببينالمنافسةوتساهم

أخرىجهةمنالعملوفرصالعمالوبين،جهةمنالعاملة

تحتاجالأعمالمشاريعإنإذالأجور.مستوىتحديدفي

العاملينإليهالتجذب،الكفايةفيهبماعاليةأجوردفعإلى

فقدقليلةالعملفرصتكونعندمالكن،إليهمتحتاجالذين

الوظائفكانتأ!مماأقلأجورلقبولالعاملونيضطر

.متوفرة

الأجورعلىالحكوماتوكذلكالعماليةالنقاباتتؤثر

معالنقاباتوتتفاوض،الرأسماليةالبلدانمنالعديدفى

العملوظروفالأجوردرجاتلتحديدالأعمالأصحاب

حدوداالحكوماتبعضحددتوقد.أعضائهامنالمقبولة

الحكوميةالوكالاتتراقبكذلك،العاملينلأجوردنيا

العمل.فىالسلامةمعاييرتطيق

إلىالرأسماليةالدولفيالحكومةتسمح.الحكومة

،يشاؤونكماممتلكاتهميستخدمواأنللأفرادكبيرحد

الحكوماتوتسمح،يرغبونمكانأيفييعملواوأن

والأسعارلعامليهاالأجورتحددبأنللشركاتعموما

لمنتجاتها.

فهي،مه!ةاقتصاديةبوظائفأيضاالحكومةوتقوم

المرافقعلىوتشرفالنقودتصدر،المثالسبيلعلى

قوانينتحميكما،التجاريةالعقودتطبيقوتفرضالعامة

وتنظم.العادلةغيرالتجاريةالممارساتوتحظرالمنافسة

مثلقطاعاتفيالخدمةمعاييرالحكوميةالوكالات

كذلكوالتلفاز.الإذاعيوالإرسالوالصميدلة،الطيران

تدفقتنظمكما،متنوعةعديدةبرامجالحكومةتمول

تستطيع،ذلكإلىباللإضافةالبلاد.فيوالأموالالقروض

مثلمشاكللمحاربةسلطتهاتستخدمأنالحكومة

والبطالة.التضخم

الراسماليةمشاكل

وتهيئالشخصيةالحريةمنبكثيرالرأسماليةتسمح

الرأسماليةلكن.الناسمنلكثيرالمعيشةمنعاليامستوى

عدم-أ:المشكلاتهذهوتشمل،مشكلاتتولدأيضا

.الثروةتوزيعفيالمساواةعدم2-.الاقتصاديالاستقرار

الصالإلعام.إهمال3-

الاقتصاديةالنظمفينفسهاالمشكلاتهذهوتوجد

الرأسمالية.الدولفيأكثرتنتشرلكنهاالأخرى

الاقتصادياتتمر.الاقتصاديالاستقرارعدم

تنموفأحيائا.والهبوطالصعودمنبحالاتالرأسمالية

الاقتصاديالازدهارأنإلا.عامرخاءإلىوتقود،بسرعة

النقودفقدانفيويتسبب،التضخمإلىأحيانايقود

حالاتمنعدداالرأسماليةالدولعانتكذلكلقيمتها.

.كبيرةبطالةإلىقادتالتيالحادالتجاريالكساد

يسببماحولالسياسيونوالقادةألاقتصاديونويختلف

التحكمكيفيةوحول،التجاريالنشاطفيالتحولات

إماالرأسماليةالدولفيالحكوماتتواجهماوكثيرافيها،

العمل.عنالعاطلينفيزيادةأوعاليا،تضخما

الناسبعضيستطيع.الثروةتوزيعفيالمساواةعدم

لابينماالكمالياتمنكثيرشراءالرأسماليةالدولفي

.أخرىوضرورياتالمناسبوالمسكنالمأكلآخرونيجد

تركيزمنأساساهذاالدخلتوزيعفيالمساواةعدموينبع

أحرأر،فالناس،الفرديةالاقتصاديةالحريةعلىالرأسمالية

قراراتهمنتائجمنيعانواأويتمتعواأنفيكبيرةدرجةإلى

والطموحبالمقدرةالقراراتهذهمثلوتتأثر.ألاقتصادية

العنصريةالتفرقةأنإلاالخاطر،لتحملوالامشعداد

عدمفيأيضاتساهموالميراثالتعليموفوارقوالجنسية

.الثروةتوزيعفيالمساواة

فيالفقراءالحكوميةالاجتحاعيةالبرامجبعضتساعد

علىيعتمدونالمحتاجينمنكثيرالكنالرأسماليةالدول

الخاصة.الخيريةوالجمعياتالأقاربمساعدة

فيالشركاتأغلبتحاول.العامالصالحإهمال

،الأرباحمنممكنقدرأكبرتحققأنالرأسماليالاقتصاد

يكونأنلض!انأحياناضروريالحكوميالتدخللكن

المنخفضفالسكن.العامالصالحهوالربحيالدافع

الخدماتوكذلك،العامةالصحيةوالخدماتالتكاليف

معإلامربحةتكونلا،المثالسبيلعلىالأخرىالعامة

الخدماتوبدون.الحكوميالماليالدعموجود

وأالمياهأوالجوالصناعاتمنكثيرتلوثقد،الحكومية

فىالمكلفةالتحكموسائلاستخداممنبدلآالتربة

.التلوث
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الرأسماليةعنالأخرىالنظمتختلفكيف

الاقتصادية:النظممنأنواعثلاثةاليوميوجد

الأنظمةوكل.الختلطوالاقتصادوالشيوعيةالرأسمالية

كلفيلأن،منخفضةأوعاليةبدرجةمختلطةالاقتصادية

الفرديةالخياراتوبعضالحكوميالتدخلبعضمنها

القراراتعلىأكبربدرجةتعتمدالرأسماليةأنإلا.الخاصة

عليهيعتمدمماأقل،بدرجةالتخطيطوعلى،الخاصةالفردية

.الاخرانالنظامان

تتحكمالنظامهذافى.التقليديالشيوعيالنظامفي

ذإ.الإنتاجفيالمستخدمةالمواردكلفيتقريباالدولة

والارضالصناعاتأغلبالمثالمسبيلعلىالدولةتمتلك

نظموتديرالتجارةفيتتحكمكماالطيعيةوالموارد

الأفراديتخذبينما،الرئيسيةوالمواصلاتالاتصالات

ذلك،منوبدلأ.الرئيسيةالقرارأتمنقليلاوالشركات

وخدماتسلعأيإنتاجبتحديدالحكوميونالخططونيقوم

ليسلأنهفيها،فائضأوعجزيحدثوقدوكمياتها،

الخططونيقومكذلك.قراراتهمعلىأثروالطلبللعرض

والأسعار،الأجورمستوياتبتحديدعادةالحكوميون

.المرغوبالاقتصاديالنمومعدلوتقرير

التيالدولمنكثيرقام،العشرينالقرنأواخروفي

فقد،جذريةبتغييراتشيوعيةنظمذاتسابقاكانت

المركزيالتخططعنالشرقيةأوروبادولأغلبابتعدت

الصينقامتكذلكالحر،السوقاقتصادنظامنحو

علىالشديدةقبضتهمابتخفيفاسمابقالسوفييتىوالاتحاد

أكثر.خاصةبملكيةوسمحاالاقتصاد

مهمةصناعةالحكومةتمتلكقدالختلط.الاقتصادفي

وآبارالحديدومصاهرالحديديةوالسككالفحممناجممثل

بتملكالخاصةللمنشآتتسمحلكنها،والمصافيالنفط

.الأخرىالصناعاتمعظم

وبعضها،مختلطةاقتصادياتالعالمدولمنلكثير

هذهفيالأفرادسامكانديمقراطيةحكوماتفيهايوجد

وأالاقتصادفيالدولةتحكملزيادةيصوتواأنالدول

هذهفيالاقتصاديةالنظمتسمىماوغالبا،تخفيضه

اشتراكيةمختلطةاقتصادياتفيهايوجدالتيالبلدان

الختلطةألاقتصادياتذاتالأخرىالبلدانأما.ديمقراطية

استبدادية.حكوماتف!

الرأسماليةتاريخ

كانعشر،الثامنالقرنوحتىعشرالخامسالقرنمنذ

التجارية.النزعةيسمىاقتصادينظامالدوللأغلب

أمورهابتنظيمالنظامهذاظلفيالحكوماتوتقوم

وتضع.الوارداتعنالصادراتتزيدبحيث،الاقتصادية

لكي،المستوردةالسلععلىعاليةجمركيةتعريفاتالدول

الوقتنفعرفيالدولوتقدم،الوطنفيسعراأعلىتصبح

أسعارتنخفضحتىوصناعاتها،لمزارعيها،ماليادعما

مماأكثرلمملعببيعخزائنهاالدولأثرتبذلكصادراتها.

.تشتري

عشر،الثامنالقرنمنتصفخلال.الرأسماليةتطور

بالفيزيوقراطيينيدعونالفرنسيينالاقتصاديينمنعددقام

الخارجيةالتجارةفيتدخلهاوقفعلىالحكوماتبحث

والتجارةالعملحريةتدعىالتي!مياساتهمدعتكما

الجمركيةالتعريفاتوإنهاءالتدخلعدمإلى(يعمل)دعه

.الأخرىالتجاريةوالقيود

بأنسميثادمالأسكتلنديالاقتصاديجادلكذلك

،حرةالتجارةبتركبسرعةثروتهازيادةتستطعالدولة

مصلحتهموراءيسعونوهمالأفرادأنيرىوكان

ومصلحةخيرفيهتلقائئاسلوكايسلكون،الاقتصادية

(ام)776الأمثروةكتابهفيسميثووصف.للمجتمع

)دعهوالتجارةالعملحريةنظامبهايعملالتيالكيفية

القرنبدايةخلالأثرتماأولأفكارهوأثرت(،يعمل

بدأت،الفترةتلكخلالففى.الميلاديعشرالتاسع

أولوتطوير،التجاريةقيودهابرفع،البريطانيةالحكومة

الدولفيالرأسماليةانتشرتثمومن.رأسمالياقتصاد

.الأخرىالرئيسيةالتجارية

النظرةهذهبدأت.الرأسماليةنحوالمتغيرةالنظرة

ساعدتعندما،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالتنتشر

جديدةسلعإيجادفيالصناعيةالدولفيالجديدةالتقنية

تجاريةأعمالفيالازدهارالمتزايدالإنتاجوسبب.متعددة

الركودمثل،مرغوبةغيرأوضاعأيضاظصتلكن.كثيرة

قليلةأجورايكسبونالعمالمنكثيروكان،الاقتصادي

مميئة.عملظروفظلفي

الاجتماعىالفيلسوفادعى،التطوراتلهذهونتيجة

الرأسمالىالتدخلعدمنظامأنماركعم!كارلالألمانى

بينماثراءأكثرسيغدونالأعمالأرباببأنوتنبأ،سيتحطم

بالقضاءالنهايةفيالعمالوسيقومفقرا،أكثرعمالهميغدو

بأنتنبؤاتهفيمخطخاماركسكان.الرأسماليالنظامعلى

المعيشةمستوىفييشاركوالنالرأسماليةالنظمفىالعمال

إلىقادتالتيالثورأتعلىأثرتأفكارهأنإلا،المرتفع

عامالصينوفيام179عامروسيافيالشيوعيةقيام

.أم949

العطمالكسادخلاللهاتحدأكبرالرأسماليةواجهت

بدأوالذيالاقتصاديالنشاطفيعالمياهبوطاكانالذي

والمصانعالمصارفمنكثيرأغلقتوقد.أم929عام

العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالأبوابهاالتجاريةوألمحال
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ومدخراتهم،ومساكنهموظائفهمالناسمنكثيروفقد

كثيروبحث،الرأسماليةفيثقتهممنهمالكثيرونفقدكما

.جديدةاقتصاديةنظرياتعناسمياسيينالقادةمن

ماينردجونالبريطانىالاقتصاديلفت،لذلكونتيجة

للاستخدامالعامةالنظريةكتابهفيرفضإذالأنظاربمكينز

بأنأرأسسمالجيناعتقادام()369والنقودالفافدةوسعر

كينزورأى.الاقتصاديةالأمورعنتبتعدأنالحكومةعلى

إنفاقمجملعلىيعتمدالاقتصاديالنشاطمستوىبأن

منمزيدإلىودعا،والحكومةالأعمالوأربابالمستهلكين

الكساد.لمحاربةالحكومىالإنفات

القرنمنالأربعينياتبدايةحتىالعظيمالكساداستمر

العسكريالحكوميالإنفاقأخيرانجحعندما،العشرين

الاقتصادتنشيطفيالثانيةالعالميةالحربخلالالضحم

الحكوماتمنكثيراستمرت،الحربنهايةوبعد.العالمي

حتىوقامتالتدخلسياسةعنالابتعادفيالرأسمالية

فيوبالتحكم،بشدةإنفاقهابزيادةالسبعينياتمنتصف

منكثيرحاولقالوقتذلكومنذاقتصادياتها.

تدخلهاتخفيضالعالمأنحاءجميعفيالحكومات

القويةالشيوعيةالحكوماتوحتىالاقتصادفيالحكومي

توزيعفيالسوققوىعلىوأكثرأكثرالاعتمادفىبدأت

بلادها.فىوالخدماتالسلع

الاقتماد.:أيضاانظر

فوعالموعناصر

الرأسمالةتعملكيف

لدحلا-دالأ!راد-أ

الحكومةهـ-الأعمالمشاريع-ب

لسوقا-ح

الرأسماليةمشاكل

الاقتصاديالاستقرارعدم-أ

التروةتوزيعنىالمساواةعدم-!

العاما!كمالحاإهمال-ج

الرأسماليةعنالأخرىالنظمتختلفكيف

التقليديالشيوعيالسظامدي-أ

المحتلطالاقتصادفي-ب

الرأسماليةتاريخ

الرأسماليةتطهور

اشأسماليةدحوالمتعيرةالمظرة-!

إشاراتيعرضإدكترونىحهازالدددبتراسمة

خطوطشكلفيالإشاراتوتظهر.متبدلةكهربائية

المضيئة.الشاشةعلىأخرىأشكالأو،متموجة

مثلعدةمجالاتفيالذبذباتراسماتتستخدم

مهندسوويستخدم.العلميوالبحثوالطبالصناعة

وأجهزةالحواسيبلفحصالأجهزةهذهالإلكترونيات

الذبذباتأوالصوتيةأوالكهرلائيةالموجاتتينالذبذباتراسمة

المضيئة.الشاشةع!أشكالصورة!ىالأخرى

ويستخدمها.الأخرىالإلكترونيةوالأجهزةالراديو،

الدماغعنالصادرةالكهربائيةالنبضاتدراسةفيالأطباء

الالية،والحركةالضوء،دراسةيمكنكما.القلبأو

تدعىأجهزةوهناك.الأجهزةهذهبوساطةوالصوت

إلىالطاقةمنالأشكالهذهتبدلالطاقةمحولات

إلكترونية.إشارات

أشعةألبوبواجهةالذبذباتراسمةشاشةوتمثل

وفى.المفرغةالصماماتمنخاصنوعوهو،الكاثود

يقذف،الإلكترونماتمدفعيدعىجهازالأنبوبداخل

حركةوأية.المضيئةالشاشةعلىالإلكتروناتمنشعاعا

دارةوتجعل.الشاشةعلىمتوهجاخطاتتركالشعاعلهذا

منمتكررةبصورةيتحركالشعاع،الوقتقاعدةتدعى

الإشارة)تغذي(تلقمنفسهالوقطوفى.اليمينإلىاليسار

الشعاعوتجعلالذبذباتراسمةجهازفيالدراسةموضوع

دبذباتمعالحركةهذهوتتطابق.وألممفلأعلىإلىيتحرك

أعلىإلىيتحركفالشعاع.الإشارةفى)اهتزازات(

يرسموبذا.اليمينإلىاليسارمنلمجحركهوبينما،وأسفل

المتذبذبة.الإشمارةالخططهذاويمثل.الشاشةعلىمخططا

وأيعرضجهازأيالمنوسةمننوعالذبذباتراسمة

منمعينةأنماطهناك.الكهربائيةالإشاراتيسجل

آلية،حركاتإلىالكهربائيةالإضماراتتحولالمنوسات

تصوير.شريطعلىأو،الورقعلىتسجل

قلما،المثالسبيلعلى،المؤسساتبعضوتستخدم

جدولعلىمتموجخطلرسمستيلويسمىالوزنخفيف

.متحركورقي

الكاثو!.أشعةأيضا:انظر

ا!خطبوطيات)طائفةالرخوياتانظر:الأ!ام.أدصيإا
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أبرزمنيعدأم(.996-1)963جالى،راسين

الفرنسيالعصرخلالكتب.الفرنسيينالمسرحكتاب

بما،التأليففيالكلاسيكيةواتئالقواعد،الكلاسعيكي

البارزةوالسمة.مكثفةواحدةحبكةاستخدامذلكفي

مجموعةالمشخدموقد،البساطةهيرأسينفنفي

محدودةحركةعلىحبكاتهوتحتوي،محدودةمفردأت

للغاية.

)منتراجيدياتهيالمهمةراسينمسرحياتوكل

نفسه،النمطالتراجيديينآبطالهكلويتبع(،المأساةنوع

عليهاالسيطرةلايستطيعونعنيفةعواطفضحايافهم

تت!طلأندون،ويحاولونالوا!!يتجاهلونوهم

أشعخاصعلىإراداتهمفرض،بالتوفيقمحاولتهم

فيتحسببمعظمهمفإنذلك،غماروفي.اخرين

يدركالنهايةوفي،غيرهممنأكثريحبهممنموت

الإنساني،الوضعبؤسويقبلون،أوهامهمالأبطال

يقتربالصددهذاوفي.تجنبهإلىسبيللاأمراباعتباره

الإغريقيالمسرحىالكاتبمنروحياراسين

التراجيديافيراسيننظريةوتضم.سوفوكليس

مقالمعتجمعهاالتيالعناصرمنالعديد)المأساة(

الشعر.فنالأدبىأرسطو

اثنيمنهاكليضمثنائيةشعريةأبياتفيراسينكتب

لكن،كورنيبييرمنافسهفعلمانحوعلىمقطعا،عشر

أبسط.أسلوبااستخدمراسين

وتلقىمو،منبالقربميلون-لافيرتىفيراسينولد

المذهبإلىينتمونمتميزينأسماتذةيدعلىتعليمه

موهبةمبكرةسنفيوأظهرالمتشدد.الدينيالجانسيني

راسينعرض،م4661وفى.أدبيةحياةبمسيرةواعدة

نجاحاإلاتلقولم،طيبةابنةإنتاجا)تراجيدياته(ماسيهأولى

(أم)665ايرسكندرالتاليةمسرحيتهوحظيتمحدودا،

كبير.بتقدير

مشهوراأم()667اندروماكتقديممعراسينأصبح

وتعد.عصرهفيالدراماكتاباعظممنوأحداباعتباره

الخصوم:وهي.الروائعمنالتاليةالسبعمسرحياته

التيالوحيدة)الملهاة(الكوميديةالمسرحيةوهىأم()668

،(م661)9بريتانيكوس)التراجيديات(والمآسي،كتبها

ميتريديدتأم(،)672باجازيتأم(بم)067برينيس

وفيأم(.)677فيدرا(بمأم)674إيفيجينياأم(،)673

وقتوفي.المسرحفيالعملمنرالمحينتقاعدأم677

وهماأم(،)196أثاليام(؟استير)968كتب،لاحق

فيوردتاقصتينأسعاسعلىيقومانتراجيديانعملان

القديم.العهد

.الأدب،الفرنسى،المسرحية:أيضاانظر

أهـ،41أ-ا)331مكتومآلسعيدبنراشد

،مكتومآلسعيدبنراشدالشيخأم(.099-أ219

كانتالتيدبيلمنطقةوحاكماأميراوالدهكان.سياسي

قبلماعصرفيالمنطقةفىمهماقتصادينشاطذامرفأ

معلمينأيديعلىالمنزلفيالأولىتعليمهتلقى.النفط

،ام289عامدبيفيالعهدولايةتولى.خصوصيين

تصريففىوأشركهالمسؤوليةلتحملوالدههيأهوبذلك

أكسبهمماالإمارةشؤون

لهااكانوخبرةغنيةتجربة

تقدممسيرةفيالكبيرالأثر

"عالقليلةالسنواتفيالإمارة

البارزدورهإنبل،الماضية

وليا*كانحينبهتميزالذي

م!طنةيحتلجعلهللعهد

عرفه.منكللدىمرموقة

سموهتولىأنوبعد

إمارةفيالحكممسؤولية

مكتومالسعيدب!الشئراشد،أم589!امفيدي

فيالحقيقيةالمسيرةبدأت

الاتحاد،دولةإقامةفيكبيردورلهوكان.دبىإمارةنمو

منالانسحابعلىعزمهابريطانياإعلانمعبدأتفقد

لآسلطانبنزايدالشيخالتقاهحينماالسويسقناةشرق

علىمعهواتفق،أم689عامأبوظبىإمارةحاكمنهيان

العربيةال!ماراتدولةلإقامةالنواةهوكاناتحادإقامة

ذلكمنذوتولى.أم719عاممنديسمبر2فيالمتحدة

مأ979فىثمالاتحاد.دولةرئيص!نائبمنصبالوقت

معوعمل.وفاتهحتىالوزراءمجلسرئاسةبنفسهتولى

الاتحاد.دعائمإرساءعلىالسبعالإماراتحكامإخوانه

تحقيقفيفعالبشكلالعمليةلممموهقراراتوساهمت

خاصبشكلدبيإمارةشهدتهاالتي،الشاملةالنهضة

تجسدت.عامبشكلالمتحدةالعربيةالإماراتودولة

الشبابفيراشدالشيخالسموصاحباهتمامات

المظاهرويكرهالبساطةيحبكانأنهكما،والرياضة

وللشئ.المتنجيأشعاروخصوصابالشعرويهتم،الكاذبة

وأحمد.ومحمد،،وحمدان،مكتومأبناء:أربعةراشد

-؟هـ،736-؟)القفصيراشدابن

القفصي.البكريراشدبنعبداللهبنمحمدأم(.336

التونسيبالجنوببقفصةولد.وأديبوأصوليمالكيفقيه

بهاوأقام،للعلمطلباتونسإلىرحلثمبها.وتعلمونشأ

وتفقهبالإسكندريةونزلالمشرقإلىرحلثمطويلا.زمنا

والشهابالمنير،ابن:شيوخهأشهرمن.علمائهاعلى
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شرحمنها:كثيرةمصنفاتلهالعيد.دقيقوابن،العراقي

فيالمذهب؟الفقهأصولفيالحاجبلابنالمنتهىمختصر

ومنأجزاءستةيمميحتابوهوالمذهبقواعدضبط

والدقائق،الأحكامفيالفائق؟المالكيةعلماءأدف!ماخيرة

فياللبيبتحفةبمالتفريعاختصارفيالبديعالنظم

شرحفيالوابلتحفةبمالخطيبابنكتاباختصار

العربية؟علمفيالسنيةالمرتبة،الفقهأصولفيالحاصل

بتولس.توفي.وغيرهاالحاجبلابنالأمهاتجامعشرح

القديمالعهدبحعسبهي،راحيلأيضاوتنطقرافي

عملوقد.أجعقوبالأثيرةالزوحة،المقدسالكتابمن

لهوبدتلها.مهرامشوات!سبعلابانأبيهالدىيعقوب

2(.92:0التكوين)معفرقلائلكأياملهاحبهفرطمن

سنا.الأكبرأختهاليالهوقدمعندئذخدعهلابانول!ش

اضطرولكنه،بأسبوعذلكبعدراشيليعقوبوتزوخ

راشيلابنوكانأجلها.منأخرىسعنوات!عبعللعمل

أبيه.لدىالأثيرالابنغداالذي،يوسفهوالأول

فلسطين،إلىالنهرينمابينبلادمنالرحلةنهايةوفي

راشيلاعتبرتوقد.بنيامينولدتأنبعدراشيلماتت

أنهمازعمتااللتينومنا!ميا،إفرايملقبيلتيأحليااالجدة

قياممنالزمانمنقرنوبعد.يوسفصلبمنتنحدران

722،فيالقبيلتينهاتينمنجانببترحيلالاشوريين

أبنائهاعلىحدادفيبأنهاراشيلأرمياوصعف.م،ق721

.يعقوبالظر:1(0ه31:)أرمياالمفقودين

لوأ.(م0421-؟هـ،386-)؟ئةسلطا،ضيةرا

فيالهندحكمت.دولةتحكمالإسلاميالتاريخفيامرأة

أيضا.راضيايكتبواسمهاأم(،024-)1236الفترة

بسلالةيعرفمامؤسم!وهوإلتوتمشوالدهاواسم

ثعمالحكمومنهالهعاصمةدلهيمناتخدالعبيد.

ابنته.قدراتعنطيبانطباعإلتوتمشلدىوكانالهند،

فيعنهنيابةالوزارةبمسؤولياتتقومبأنإليهاعهدلذلك

يقومكادحين-أسذكوراأبنائهعلىإياهامفضلا-غيابه

تخلف!أنطبيعياوكان.أعدائهضدتأديبيةبحملات

مستشاريئرضل!اذلكولكنالح!صم،فيوالدهاراضية

وكانت،كارهينالوضيعقبلواذلكومع،السابقينوالدها

قويكحاكمقدرتهاوأثبتتالرجاللباسترتديراضية

تقودوكانتالناسبينالعدلأقامتحيثوكفء،

أطئ.والثائرينالمتمردةالقواتضدالمعاركأثناءجيوشها

فيلحارسهاوتزوجت.الجيشلهادبرهانقلابفيبراضية

عليهاقبضلكنعرشعهااستعادةبوساطتهوحاولتالسجن

وأعدمت.

القديم.العهدأسفارأحدراعوثسفر.سمر،راصكوى

أحدتزوجتامرأةوهي،راعوثحولقصتهوتدور

أرملةوتركهاتوفيولكنه،لهوأخلصتفأحبته،العبرانيين

ناوميزوجهاأموتتبعتسافرأنفقررت،أطفالبلاوحيدة

عشيرتها،وسطمعهاالبقاءإلىدعتهاحيثلحم،ليتإلى

أذهب،ذهبت"!حيثما:الشهيرةبعبارتهاراعوثعليهافترد

متحيثما،إلهيوإلهكشعبيشعبك.أبيتبتوحيثما

ء/.أدفنوهناكأموت

استطاعتخطواتها،منأخرىجريئةوبخطوة

وتزوتجط،ولنعمىلنفسهاأ!طماعلىتحصلأنراعوث

للعائلةحفظتوهكذابوز،واسمهنعمىأقرباءأحدمن

ميراثها.

(.ا!غنام)رعايةالأغنامالو:.ا!اير

عائلةمنانحدررعاةكلبالأظصلياداعكي

معروفةأنها.كماالصغرىآسيافيالقديمةالدرواسكلاب

التركى.الحراسةكلبأوالكارابالتقبالحم

قوية.بنيةوذاضخماالأناضوليالراعيكلبيعد

بينووزنهالكتف!عندسم8وأ66ب!تارتفاعهيتراوح

وأذنانذهبيتانبنيتانوعينانكبيررأسله.كحم68و41

عريضصدروله.الرأسمنقريبامتدليتينسبعةشمكلعلى

الأسفل.نحوالطويلذيلهيجرأجاوغا.وقويطويلوظهره

مائلفاغبنىأوشاحبأصفرولونهوقصيرفروكثيفوله

علىسوداءعلاماتلهكثيرةحالاتوفى،الرماديإلى

وأذنيه.خطمه

القتالأجلمنالأناضوليالراعيكلباستيلادتملقد

كلبيستخدميزاللاوهو.الغنموحراسةالذئابوصيد

غنم.وكلبحراسة

البقرممتواسبقطعيعتنيشخصاليقرراعكي

عهدفيالبقررعاةاشتهروقد.ماشيةمربييم!صه

كرجالسمعتهمإنإذ،المتحدةللولاياتالغربيةالتخوم

منهمجعلتقدوالشدائدالأخطاريواجهونشجعان

الرواياتأصبحتوقد.الأمريكيينمنكثيرعندأبطالآ

ولغتهمالحزينةوأغانيهمالبقررعاةحياةعنالمثيرة

الشعبيةالمأثوراتمنجانباتشكلبالحيويةالمفعمة

شعبيةالرواياتأكثرعنهمألفتوقد،الأمريكية

الأفلامفيالقصصمنكثيرفيحياتهموصورت

التلفازية.والمسلسلاتالطويلة

منامتدتسنة02البقررعاةفترةذروةكانت

منتصفإلىعشرالتاسعالقرنلممتينياتمنتصف
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منكبيرةقطعانبرعيالقيامعليهموكان،ثمانينياته

فييقومواوأن،جيادهمصهواتعلىوهمالأبقار

قطارأتإلىشاسعةمسافاتعبربإيصالهانفسهالوقت

الولاياتشرقألمسواقإلىلنقلهاالحديديةالسكك

.المتحدة

فاقتشهرتهملكن،ألفمائةالرعاةعدديتجاوزلم

علىالمشاقتحملواالذينهؤلاءساعدوقدبكثير.عددهم

قلتوقد.المتحدةالولاياتفيمنتجةمنطقةالغربجعل

أسيجةانتشرتحيث،أم098عامبحلولإليهمالحاجة

كانتالتيالأراضيافاقأمامهمسدتالتيالمزارع

الحديديةالسككخطوطباتساعأنهكما.أمامهممفتوحة

طويلةمعسافاتعبرالأبقارلنقلحاجةهناكتعدلم

.القطاراتإلىلإيصالها

البقرراعيأدوات

فيالمكسيكبنن!اءهمالأمريكيونالبقررعاةقلد

فالقبعة،والحبلوالسروالالقبعةعنهمفأخذوا،لبسهم

وكانواوالثل!والمطرالشمسعنهمتدرأكانت

زملائهم.إلىالإشاراتإرسالفيكذلكيستخدمونها

ويريحهمالأشواكمنأرجلهميقيكانالجلديوالسروال

جيادهم،صهواتعلىوهمبالسرخالدائمالاحتكاكمن

تكونإذخاصةبطريقةمصنوعةأحذيةينتعلونوكانوأ

يقضيالبقرراعيوكان.الوفومستدقةالكعبعالية

يؤمنكان،الذيحصانهصهوةعلىعملهساعاتمعظم

كانالتيالراحةعنفضلا،أفضلبصورةالقطيعمراقبةله

له.يوفرها

منيعقدوكانالبقر،راعيأدواتأهممنالحبلكان

الحبلطرفمنهايدخلصغيرةحلقةليشكلطرفيهأحد

منالوضعهذافيالحبلويتدلىواسعةعقدةليصنعالاخر

علىيسيوكيفيعرفالراعيوكان.السرججانب

إخراجفيأيضايستخدمالحبلوكانالقطئبحبله،

الحطبحزمةوشدالحصانربطوفيالطينمنالحيوان

النار.د!يقاداللازم

.رصاصاتلمستيتسعمسدسالبقرراعىوسلاح

فرسقت!!أويصادفهاحيةقتلفيالأغلبعلىبهويستعين

متبخترابهويتمنطقمشتتقطيعجمعأومكسورةبساق

المدينة.يدخلعندما

البقرراعيحياة

فكانالشاقالعملمنبكثيرالبقرراعىحياةاتسممف

شركفيو!إذأويحررهبهويعتنيالحيوانيرعىأنعليه

وكان.اللينةالرمالأوالطينفيوحلأوالشائكةالأسلاك

.الولادةعندأوالجريحأوالمريضبالحيوأنيعتنىأنعليه

مثلكثيرةأخرىمخاطريواجهونالبقررعاةوكان

حصمانعنالوقوعأوالرفسجراءمنالجروحأوالكسور

المدنعنبعيدينالوحدةحياةيعيشوندائماوهم.جايم

فيأنفسهملمعالجةفيضوونالأطباء،فيهايوجدالتي

.الحالاتمعظم

الربيعموسميفىيحدثكانالأبقار.جمع

الم!يزةالعلاماتلوضعضرورياذلككانإذ،والخريف

الحيواناتعلىوكذلكعليهاللتعرفالحيواناتعلى

تحملهاالتيالعلامةنفسالعجلويأخذحديثا.المولودة

الحيوانصاحبعلىيدلالموضوعالوسموكانأمه،

الضائعة.أوالمسروقةالأبقاراستعادةويسهل

الحيواناتبفرزيقومونللأبقار،البقررعاةجمعبعد

كلعلىالموجودةالعلاماتحمسبلأصحابهاالعائدة

أمهاتهاعنحديثاالمولودةالعجوليفصلونثممنها،

السمةعليها،محماةحديديةقطعةبوساطةلوسمها

يلجأوقد.دائمبشكلعليهاتبقىندبةفتطجع،المميزة

أذنفيصغيرقطعإحداثإلىذلكإلىإضافةالبقرراعي

فيجلسونج!إلابقارمناسبةالبقررعاةيستغل.الحيوان

القصصوروايةوالغناءللسمرالعملانتهاءبعدمعا

لاعبأوفارسأفضللاختيارالمسابقاتوإجراءوالأساطير

للخيل.مروضأوبالحبل

الحديديةالسككحطاتإلىالأبقارسوقعملية

كانإذالبقر،رعاةحياةفىالمهمةالمناسباتمنكانت

شهرينمنتستمركانتالتيالعمليةهذهأثناءعليهم

يتراوحالتىالبقرقطعانيقودواأنأشهرثلاثةإلى

مابهاليقطعوابقرةآلافوثلاثةألفينبينعددها

محطةأقربإلىلإيصالهاكما،006أحيانايقارب

هذهخلالعليهموكانوتسويقها.لشحنهاقطار

معداتهمتحملخاصةعرباتيهيئواأنالطويلةالرحلة

ومساعدين.طباخينمعهميأخذواوأنومؤونتهم

الأبقارويجمعوأالطريقيراقبوأأنعليهموكان

الشمسغروبمعالسيرعنيتوقفونوكانوا.الشاردة

منهموالنائم.اللي!أثناءالأبقارحرالمسةعلىويتناوبون

بحركةيشعرحالماعليهيقفزلكيفرسهمنقريبايكون

للأبقار.عاديةغير

الطويلةرحلتهمنهايةفىأبقارهممعالبقررعاةيصل

داخلوتشحنالأبقارتباعحيثللأبقار،مدينةإلى

إلىالبقرراعييحتاجوهنا.الحديديةالسككقطارات

ووجبةنظيفةملابمه!وإلىوالرأسللوجهوحلاقةالمشراحة

ينفقهماوغالبا.الرحلةهذهنهايةفماأجرهويتسلمشمهية

منهبدأالذيالأبقارمربيإلىاخرىمرةيعودلكىبسرعة

رحلته.
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العرضكانالأبقارسوقعمية

منكبيرةقطعادإيمطلمنها

شاسعةسمسالاتبقطعالأبقار

قطاراتإلىتربيتهامواقع

شححهالعيةالحديديةالسكك

البقررعاةأحدويتقدموتسويقها.

حوادهصهوةعلىالأبقاراقطعاد

آخروعددالحلى!يآحرويسير

الحالمير.منكلشمسهما

مدةتستعرقالرحلةوكات

أشهر.وثلاثةشهريربيرتتراوح

تاريخيةنبذة

المترتبةوالصناعاتالألقارتربيةعلىطرأالذيالنموإن

الأبقارتربيةأصبحتفقدالبقر.رعاةوجوداقتضىعليها،

أعقابفيتكساسفيالمهمةالتجاريةالفعالياتمن

ثمنهايتراوحانتيالبقرةوكانت.الأمريكيةالأهليةالحرب

منهاالرأسيباعدولاراتوخممسةأربعةبينموطنهافي

الشرقية.الولاياتفيدولارا5و.04بينيتراوحبمبلغ

الواسعة.تكساسمراعيفىتجولالأبقارملايينوكانت

البقررعاةمنالا!ستفادةفيالأبقارمربوفكروهكذا

الحديديةللسككقطارمحطةأقربإلىأبقارهملإيصال

التيومهاراتهمعداتهيستحدمكارجوادهصهوةعلىالبقرراعي

الأمريكيونالب!رعاةأحدوقد.المكسي!ج!تالبقررعاةصأخذها

باستحدامه.المتعلقةوالفحولىوالحبلالحلديوالسروالالقسعةعسهم

احتجوقد.الشرقيةالولاياتإلىهناكمنلشحنها

فوقالأبقارقطعانمرورعلىالأمرأولالمزارعأصحاب

آخرطريقإيجادبضرورةأصحابهاوأقنعوا،مزارعهم

لمرورها.

فيأبيلينإلىباسيفيكيونيونحديدسكةخطوصل

إليهاالأبقارإيصالفأصئبالإم!!انأم867مشةكنساس

كم.أو006مسافةبقطعتكساسجنوبفي

مربواكتشفعندماتكساسفيأجقرارعاةظهروقد

الشتاءموسعمخلالالأبقارجمعيستطيعونأنهمالماشية

لتربيةمجمعاتبإنشاءفقاموا،الواسعةالشماللممهولفى

وداكوتاوكولورادووويومينجمونتانامنكلفيالابقار

وقد.الحينذلكفيالمستوطنينمنخاليةشبهكانتالتي

الأبقارمنممكنعددأكبرلإيصالالبقررعاةامشخدموا

المناطق.تلكإلى

عشر،التاسعالقرنمنأضمانينياتاأواخروفي

ظهوروبعد.النادرةحكمفيالمفتوحةالمراعيأصبحت

مزارعلعزلأسيجةعملدالإمكانأصبحالشائ!سةالأسلاك

السككخطوطوبوصولبعض،عنبعضهاالأبقارتربية

قيامإلىحاجةهناكتعدلم،الغربياسماحلإلىالحديدية

إلىلإيصالهاطويلةقطئمسافاتأوالأبقاربجمعالرعاة

الحديدية.السككمحطات

نرىنعدولمالأحوالاتغيرتلقد.اليومالبقررعاة

لشتغلالبقرراعيالانونجدالبقر.رعاةمنالقديمالطراز

فيوالالاتنقلهافىالشاحناتويستخدمبالأبقارلالعناية

المروحياتيستخدمقدإنهبل،القضبانودقالأرضحفر

عهدمنالباقيةالآثارومن.الشاردةالأبقارعنالبحتفى

خلالهمنيعرضالذيالروديوسباقالقدماءالبقررعاة

وهيوترويضها،الخيلركو!فيمقدرتهمالشباب

وقد!عنويا.الناسملايينمشاهدتهاعلىيقبلرياضة

مدينةفيالبقررعاةذكرىلإحياءخاصةصالةافتتحت
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الغربتطويرفيساعدواممنام659سنةأوكلاهوما

للصورفنيمتحفعلىالصالةوتحتوي.الأمريكي

معبالروديوخاصةقاعةوتوجد.والمنحوتاتوالرسوم

الأمريكي.الغربلتاريخمخصصةمكتبة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

رعاة،يتموولغاانلحصاادحصا،نكولبروا

الملابصالروديوالمواشىتربية

عرباالزحفممر،تشيشولم

السرخ!الحمرالهنودحرو!

أسئلة

الأبقار؟علىالعلاماتيضعودالبقررعاةكادكيفا

؟تكساسفيأهميةذاتالأبقارتربيةحعلالذيما2

البقر؟لراعيالخاصةالملابسأهمما-3

الألقار؟سوقعمليةمنيقصدكانماذاء4

ضرورية؟الأبقارجمععمليةكالتلماذا5

المفتوحة؟المراعىأنتهتلماذا-6

الشعراءجماعةأحدوالموسيقىالشعرراعى

مننوعاالأدبفنيعدونكانواالذينالألمانالموسيقيين

.التجارةأوالحرفة

القرونأواخرفيوالموسيقىالشعرراعيتقليدبدأ.

فنإحياءالمتوسطةالطقةشعراءحاولعندما،الوسطى

مومميقيينشعراءالفنهذاأصحابوكانالمينيسينجرز،

العاليةالطبقةمنالأصلفيأكثرهممتجولين

بينماالفترةوفيمينيسينجرز.انظر:)الأرستقراطية(.

عشرالخامسالقرنوأواخرعشرالثالثالقرنأواخر

لتأليفقواعدوالموسيقىالشعررعاةوضعالميلاديين

نقابةغرارعلىالغناءلتدريسمدارسونظموا،الأغنية

تعقدوكانت.الوسطىالقرونفيوالصناعالتجار

أعلى.مستوىإلىوالنقلللقبولامتحاناتللأعضاء

الجوائز.فيهاتوزعالتيالمسابقاتأيضاتقاموكانت

الأعمالرجالمنكانواوالموسيقىالشعررعاةومعظم

شهرةوالموسيقىالشعررعاةأكثروكان.المهنوأصحاب

الشعروصلوقد.نورمبرجمنإسكافيوهو،زاكسهانز

عشرالسادسالقرنبداياتفيقمتهماإلىوالموسيقى

التاسعالقرنإلىاستمرالتقليدأنمنبالرغم،الميلادي

.الميلاديعشر

يكونبأناللائحةتسمحلم،المبكرةالفترةوفى

بحلولولكنفقط،معينةألحانفيإلاالموسيقىالتأليف

مؤلفاتتقديميشترطكان،الميلاديعشرالسادلرالقرن

مصضوىاتنتوكطأستاذلقبلحيازةأصيلةموسيقية

الشعررعاةينتجولم.التعليميةالقصصهىغالباالشعر

يدعلىالخالدةالشهرةنالواولكنهمعطما،فناوالموسيقى

والموسيقى.الشعرراعيأوبرافيفاجنرريتشارد

نصففينجوممجموعةالراعينجومصم.اداصكي،

لأنهاليلابسهولةرؤيتهايمكنالشماليالسماويةالكرة

.النجومأسطعمنواحدالرامبرهوالسماكتضم

الراعيعادةوتسمىأسماء.بعدةالراعينجومتعرف

منقطيعاتحرسوكأنهاالمجاورةالنجوممعتبدولأنها

الدبقائدالراعينجومالناسبعضويسمي،الحيوانات

الأكبرالدبنجوممجموعةتطاردوكأنهاتبدولأنها

السماء.فيالأصغروالدب

نجومأصلعنقصصعدةالأساطيرذكرتوقد

تشملالراعيانجومفإنالأساطير،لإحدىوطبقا.الراعي

الكبير.والدبكالستوابنأركس

الرامح.السماكأيضا:انظر

الكرةنصفموطنهالزمار.طيورمننوعا!ا!

الريشمنخصلللذكرتنمو،التزاوجموسموفي.الشرقى

وتتفاوت)طوق(.ياقةهيئةفيينشرهاأنيمكنهعنقهحول

الأصفرإلىوالكستنائىالأسودمنالطيورألوان

ريشلهاوليسريففتسمىالأنثىأما.والبرتقالي

كالذكر.

!مطوقللذكرينموالتزاوجفصلوفيالزمار.طائرمننوعالراف

)الصورة(.ياقةليكونينتفشأنيمك!الريش

(.النص)منبعالنهرأنظر:.ادا!د

-611هـ،74.هـ-اق)2خديجبنرافع

منصحابي.الأنصاريخديجبنرافعم(.396

أحديوموأجازهبدريوممشهنجذالنبياستصغر.الأوس
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شهد.بالمدينةقومهعريفكانمابعدها.وشهدفشهدها

يومبسهمأصيبقدوكانطالبأبيبنعليمعصفين

جرحهفانتقض.نصلهوبقيعثئهدالرسولفنزعهأحد

لكأشمهدأنا:لهقال!!اللهرسولوكان.منهومات

87علبوراللهرسولعنروىشهيد.أنكالقيامةيوم

.غزوة،أحدانظر:.حدشا

الثقيدةالبضائعوتحريكرفعفيتستخدمآدةالرالمحعة

وتستطعالبناء.مواقعوفيوالمصائ!السفنأحواضفي

الرفعآلةوتسمى.الذاتيةبقوتهاالتحركالروافعمعظم

اسمأيالمهندسونويستخدم.الأثقالرافعةعادةالثابتة

الالة.لهذهبالنسبةالاسمينمن

أبسطيدويبذراعتعملالتىالرافعةتعتبر.الروافع

أقداملعدةتمتد،طويلةذراعالرافعةولهذه.الروافعأنواع

حتىالرافعةتوازنالقاعدةهذهوتحفظ.ثقيلةقاعدةمن

هذهمنويمتد.بكرةالذراعبطرفويوجد.لاتنقلب

بطرفهمركبلم!لكأوحبلالتدويرذراعإلىالبكرة

لرفعالرافعةبإدارةالتشغيلعاملويقومرفع.خطاف

قبلدائرةفيالرافعةذراعتحريكويمكن.إنزالهأوالخطاف

تحريكيمكنهايدويةرافعةأيفإن،ثمومن.الحمولةإنزال

لأغراضتصممالروافع

الشاحنةرافعةوتحمل.محددة

شاحنةعلى(اليمين)أعلى

فىكبيرةبصورةوتستخدم

الرافعةوتحملالتشييد.أعمال

علىأعلاهالموضحةالزحافة

الأحماللرفعوتستخدمجرار

البرجأمالآحر.مكانم!

وأقصى)يمين(الأثقال)رافعة

تستخدمثاتجةرافعةفهو(اليمين

الثقيلة.الشحناترفعفي

الدريكأوالمرجوشدادة

لها(اليمين)فيبالحبالالمدعمة

تحركأنيمكنطويلةذراع

لآخر.جان!منالحمولات
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فيهايعملالتيالدائرةمحيطحولنقطةأيإلىالحمولة

منيرتفععمودالعموديةالذرأعيةبالرافعةويوجد.الذراع

ويخفضالعمودبأعلىالمتصلالسلكوير!قاعدتها.

أعلىإلىيتحركأنمنالذراعيتمكنحتىالذراعطرف

يتحركوعندماآخر.إلىجانبمنوكذلكأسفلوإلى

الرافعة.قاعدةتجاهالحمولةيحملفإنه،أعلىإلىالذراع

عنبعيداالحمولةيحركفإنه،أسفلإلىيتحركوعندما

.القاعدة

القنطرية،الروافععادةوالمسابكالمصانعوتستخدم

النوعوهذاا!لعلقة.المتحركةبالروافعأحياناتسمىوالتي

بطولقنطرةعلىالخلفوإلىالأمامإلىيتحركالروافعمن

علىالمتحركةالروافعوتحمل.معلقةقضبانعلىالسقف

أما.بالطاقةتعملتطويلأذرعلهاحديديةسكةعربات

روافعوتحمل.جراراتعلىفتحملالزحافةالروافع

على،المبانيمقاولومايستخدمهاغالباالتي،الشاحنات

المبانيتشييدفىالأبراجروافعوتستخدم.شاحنات

ا!لتسلقة،بالروافعالأبراجروا!معظموتسمى.العلوية

فتحاتخلالمنالرافعةرفععلىتعملنقالةرافعةوتضم

البناء.ارتفعكلماالسقففي

روافعأنواعأبسطهوالرافعةقائم.الأثقالروافع

وأشمداداتأربعتسندهعمودأوبساريةمزودوهو.الأثقال

توجد،الساريةأعلىوفي.الأرضفيبأوتادمثبتةألمسلاك

العموديالحفربرجويضم.الحمللرفيحبالآتحملبكرة

الأنواعبعضوتضم.متقاطعتينوشمدادتينساريتين

منالذراعهذاويخرجعمودا.أوتطويلذراعالأخرى

أما.الشحنةيحملالذيالرفعسلكلدعمالساريةقاعدة

تقومالصلبمنطويلةهياكلفهيالنفطةالرفعأبراج

البترولية.الابارحفرفيالمستخدمةالمعداتوخفضبرفع

النفط.البناء،معدات،والبكارةالبكرةأيضا:انظر

(.الأثقال)روانعالرافعةانظر:.الأثقالرالمحعة

الالاتإحدىالرافعةالذراع.الدراع،الرالمحعة

الحمولاتبعضرفععلىتساعدالتيالستالبسيطة

يستندقضيبأوعصامنالرافعةتتالفأقل.بجهدالثقيلة

علىوتطقالارتكاز.نقطةتدعىعليهايدوردعامةإلى

حمولةرفعأجلمنجهدقوةالقضيبطرفيأحد

المسافةوتدعى.القضيبمنالاخرالطرففيموضوعة

تدعىبينما،الحمولةدراعوالحمولةالارتكازنقطةبين

ذراعالجهدقوةوضعونقطةالارتكازنقطةبينالمسافة

أقل.بجهدثقلرفعفىتساعدأنللرافعةويمكن.الجهد

نأكما،بإحكاممربوطغيرشيءقلعفىالرافعةتستعمل

الأشياءلقذفرافعةيستعملالمنجنيقمثلالآلاتبعض

عالية.بسرعة

الروافعأصناف

بينالارتكازنقطةفيهاتكون.الأولىالدرجةروافع

فإذا.والقبانوالعتلةالأرجوحةفيكماوالجهد،الحمولة

نأيجبالجهدفإن،الطولفيمتساويينالرافعةذراعاكان

كجما.جهدنستعملأنيجبوعندها،الحمولةيساوي

منأطولالجهدذراعكانإذاأما.كجما.رفعأجلمن

أقلويصبحيبتعدالجهدفإن،العتلةفيكماالحمولةذراع

الدرجةمنمزدوجةرافعةالمقصويعد.الحمولةمن

الأولى.

موقعبينفيهاالحمولةتكون.الثانيةالدرجةروافع

الثانيةالدرجةمنرافعةاليدفعربةالارتكاز.ونقطةالجهد

المقبضانأماالارتكاز.نقطةالدولابمحورفيهايكون

وهنابينهما.موضوعةالحمولةوتكونللجهد،ناقلانفهما

كسارةوتعد.الحمولةمنأقلويكونبعيدأ،الجهدينتقل

الدرجة.هذهمنمزدوجةرافعةالجوز

بينموضوعاالجهدفيهايكون.الثمالثةالدرجةروافع

مسافةدائماالجهدينتقلوهناالارتكاز.ونقطةالحمولة

اليدفذراع.الحمولةمنأكبريكونأنويجبأكبر،

ترفعالثقلتمسكالتىواليد.الثالثةالدرجةمنرافعة

ترتبطوالتيالساعدفيالرأسينذاتالعضلةبوساطة

هيالارتكازنقطةتكونهناك.الكوعقرببالذراع

.الكوعمفصل

الروافعمنأكثرأونوعينتجمعوهى.المركبةالروافع

ويستطجع.اعتياديةبصورةالجهدمنتنقصأنأجلمن

وزنيستعملأنالمركبةالرافعةمبدأتطيقبوساطةشخص

طنا.تزنحمولةلموازنةاليدينإحدى

التوازنقانون

والحمولةالجهديوازنعندماتوازنفيمارافعةتكون

هو:التوازنوقانوناللآخر.منهماكل

ذراعطول*الحمولة-الجهدذراعطول8الجهد

الحمولة.

الجهد،ذراع)ب(الجهد،)ج(،الحمولة)ح(لتكن

صيغةفىالتوازنقانوننبينانيمكن.الحمولةذراع)!(

جأو:!إلىبالنسبةجتساويجىإلىبالنسبةح:رياضية

.!*!-جى*

جالسينطفليننتصور،المعادلةتعملكيفنرىولكي

علىويجلس،كجم04يزنالطفلينأحد؟أرجوحةعلى

الطفليجلسأنيجبأينالارتكاز.نقطةمنام5،بعد

كم؟.03وزنهكانإذاالأرجوحةيوازنلكيالاخر
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الرافعةالأذرعأصناف

الأولىالدرحةم!را!عة

!*!بن

ايخايخةالدرجةم!رافعة

الحمولة

!

-!"د+ء+!صصرا!رت!طلقطة

الححوا،

:"،س!

ا!رن!طرالفطةلث!لملأ

الثالتةالدرجةمنرالعة

ا،لحموا

!

ا!رتكار!طةالحهد

31

نقطهةت!صلىالأولىالدرجةروافعفى

والتقل.الحهدبيرالارتكار

التقليكولىالثانيةالدرجةروافعفي

والحهد.زالارت!طنقطةلين

الحهديكونالثالثةالدرجةروافعفى

والثقل.الارتكازنقطةبين

الثانيوالطفلحللحمولةمعادلآالأولالطفللنجعل

.جللجهد

مأء،ك!كجم04-!*كجم03

متر-كجم06

-بإذن

كجم03

متر2-!إذن

مثالوهو،الأولىاالدرجةمنلرافعةآخرمثالهناك

طولهاعتلةبوساطةكجم003وزنهحجرايرفعشعخص

الارتكاز،نقطةمنواحدمتربعدعلىالحجريكون.م3

بعدعلىمنالعتلةعلىأسفلإلىعندئذالشخصويضغط

-م2ك!جتكونوهكذاالارتكاز.نقطةمنم2

القوةوهيكجم،أ05-جأنأيمتر.أ*كجم003

الحجر.لموازنةالمطلوبة

الروافع.جمئأصنافعلىهذاالتوازنقانونينطبق

عزمأوالقوةعزمتدعىالرافعةذراعفيمضروبةالقوة

الروافعقانوننوضحأنويمكن.العزم:انظرالتدوير.

عزميساويأنيجبالرافعةالقوةعزمإن:بالقولببساطة

الحمولة.إلىبالنسبةالقوة

منجراماكيلوكمللرافعةالميكانيكيةالميزةوتوضح

الجهد.منجرامكيلوكلبولمماطةتحريكهيمكنالحمولة

طولأوالجهد،علىالحمولةبتقسيمحسابهيمكنوهذا

العتلة-مثالففي.الحمولةذراعطولعلىالجهدذراع

كجم003أي2الميكانيكيةالميزةتكون-آنفاالمذكور

.2امعلىمقسومةم2أوكجم015علىمقسومة

.الملفافبمالتوركبمأرخميدس:أيضاان!

.الذراع،الرافعةانظر:.المزدوجةالرالمحعة

الإمام.هـ(326-55)7أبوالقاسم،لرافعيا

أبىالعلامةبنالكريمعبدالقاسمأبوالشافعيةشيخالعالم

الرافعيالحسينبنالفضلبنالكريمعبدبنمحمدالفضل

القزويني.

وروى.وخمسمائةوستينتسعسنةفيأبيهعلىقرأ

الرازيمحمودبنوحامدالفتوحأبيبناللهعبدوعنعخه

وكيرهم.الطالقانىالخيروأبي

الكريمعبدبنالهاديوعبدالمنذريالحافظمنهسمع

وغيرهم.السكريبنالعزيزوعبدالمقياسخطيب

زمانهومجتهدوالفروعالأصولفيعصرهأوحدكان

بجامعالحديثلتفسيرمجلصرلهكان.القرآنتفسيرفي

العلماءمنورعا،زأهداوكانكثيراصنف.قزوين

العاملين.

شرحالوجيز،شرحفيالعزيزفتح:تصانيفهمن

وغير،قزوينأخبارذكرفيالتدوينبمالشافعىمسند

ذلك.

أهـ،356-)8912صادقمصطفى،الرافعي

أديبالرافعيصادقمصطفىأم(.0188-379

لبعضرئيساوالدهكان.لبنانيأصلمنمصريوشماعر

القرانفحفظه،بتعليمهفاعتنىمصر،فيالشرعيةالمحاكم

عشرةالثانيةسنفيألحقهثمالحنيف!الدينتعاليمولقنه

حاسةفقدفيهاتخرجهوبعد،الابتدائيةدمخهوربمدرلممة

كتبأمهاتعلىفعكف.أصابتهحمىبسببالسمع
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وطبعت،ذوقهفصقلتويستظهرهايقرؤهاالعربيالتراث

اتجاهمحتذياالشعرإلىاتجه.الأصيلالعربيبالطالغميوله

عامفنشرالازدهار،عصورفيالشعراءتقليدفىالبارودي

،الباروديبهأشادوقد،ديوانهمنالأولالجزءأم209

الجزءنشرأم219عاموفي،الثانيالجزءنشرعاموبعد

الثالث.

جانبإلىالتقليديةالأغراضجميعقصائدهفىتناول

فيالرافعىيستمرلمبمصر.تشيدالتيالوطنيةالقصائد

آدابتاريخكتابهفنشرالنثر،إلىاتجهبل،الشعريطريقه

العربيبالتراثتعلقهمدىعنيكشفوهو،العرب

فيهمركزاالقرآنإعجازكتابنشركما.بهتأثرهومدى

علىوالردالكريمالقرأنفيالبيانيالإعجازأسماليبعلى

قيمته.منالانتقاصحاولمن

فصولوهوالقمر،حديثكتابهام129عامنشر

الكتبمنوله،والطبيعةوالزوأجوالجمالالحبفي

والبؤسالفقرحولوآرأءخواطرمجموعةوهوا!لساكين،

منها:أخرىأعمالكذلكولهوالشر.والخيروالحب

أوراقوكتابالأحمر،والسحابالأحزانرسائل

وقد.والمرأةوالجمالالحبحولكلهاوتدورالورد،

يتزعمهم!!انالذينالمجددينضدصلبةمواقفلهكانت

،أم269عامالقرآنرايةتحتكتابفأصدر،حسينطه

الأدبف!كتابفيجاءماكلعلىعنيفردوفيه

وقدالسفود،علىكتابوأصدر.حسينلطهالجاهلي

محمودعباسومنهمالشعرفيالمجددينعلىللردخصصه

لمعنيفةمعركةالرافعيوبينبينهنشبتالذيالعقاد،

المفاجئ.موتهإلايوقفها

وكان،وآدابهلغتهفيالعربيبالتراثالرافعيتعلق

هذهجمعتوفاتهوبعد.الختلفةالمقالاتذلكفييكتب

القلم.وحيباسممونشرتالمقالات

-أم178)ستامفوردالسير،رافلس

البريطانية،الشرقيةالهندشركةمسؤوليأحدأم(.826

علىأم981عامحصل.الحديثةسنغافورةمؤلس!وهو

الزعيممعأبرمهامعاهدةطريقعنميناءإنشاءحقوق

حاكمحسينوالسلطانعبدالرحمنتيمنجونجالمحلي

السفنستامفوردجذبحراميناءسنغافورةبإعلانجوهر.

هجرةإلىالميناءنجاعأدى.البضائعمبادلةفىترغبالتي

أولبإعدادايضاستامفوردوقام.سنغافورةإلىالالاف

هذهوضعت.للمبانيالعريضةوالخطوط،للمدينةتخطيط

لتلكالمنظمةللتنميةالأساسمشامفوردبهاقامالتيالجهود

للتجمعاتمعينةمناطقتحديدمع،الأعراقالمتنوعةالمديخة

عاميبينالمدةوفي.الحكوميةوالمكاتبالتجاريةالختلفة

وعلمالطميعةعلماءوأحدسسغافورةمؤلمسىرافلسستامفوردالسير

المش!رين.الأحاس

،مراتثلاثسنغافورةستامفوردزار،ام482و9181

خلالوفيأشهر.بضعةمنهاكلفيزيارتهوأستغرقت

بينهامنالتيوالنظمالقوانينستامفوردأعلنالفتراتتلك

وهوالمعهد.بتأسيسأيضاقامكماوالقمار،الرقحظر

حتىقائماالمعهدهذامازال.المحليينالسكانلتعليمكلية

رأفلس.معهداسمتخطاليوم

السفينةظهرعلىرافلسستامفوردتوماسولد

والتحقجامايكا،فيمورانتميناءمنقريباانالتجارية

الرابعةفيوهوالشرقيةللهندالبريطانيةالشركةبخدمة

للعملينتدبمكانأولكان.أسرتهلإعالةوذلك،عشرة

حيث،أم508عامالملايو،فيبينانغهوآسياقارةفيبه

رافقأم،181عاموفىسكرتير.مساعدوظيفةشغل

كانتالتيجاوةجزيرةإلىبريطانيةعسكريةبعثةرافلس

البريطانيوناحتل.الهولنديةالسيطرةتحتالوقتذلكفي

رافلستعيينوتم.مقاومةدون(الحالية)جاكرتاباتافيا

قبلجاوةفيالإدارةإصلاحبإتمامفقامعسكريا،حاكما

عامإنجلتراإلىالعودةإلىالسيئةالصحيةحالتهتضطرهأن

.ام681

عسكرياحاكمارافلستعيينتمام،818عامفي

جزيرةمنالبريطانيةالسيطرةتحتيقعالذيللجزء
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فىمنصبهتوليهخلال،أم981عاموفي.سومطرة

عاموفيمزدهر.كميناءالجزيرةبتأسيسقام،سومطرة

تجاهلهاستمراربسبببريطانيا،إلىاستدعي،أم482

الحكومة.لأوامر

الذينعصرهفيالقلائلالأوروبيينمنرافلسكان

وكانالملايو.فىوالثقافةوالتاريخاللغةبدراسةاهتموا

رتبةمنحهفيسبباجطوةتمارلجىعنلمجلدينإصداره

العلومفىمتميزاعالماكانأنهالمعروفومن.الفارس

سومطرةفيأرنولدجوزيفصديقهبمشاركةقام.الطبيعية

مننوعوهيأرنولدي،رافلسيامجموعةباكتشاف

رافلسيا.انظر:.سم08عرضهايبلغالضخمةالأزهار

بتجميعرافلسقامآممياقارةفيوجودهفترةوخلال

والنصوصوالحيواناتالنباتاتمنهائلةمجموعات

الهندشركةلمتحفالملايويةالشعبيةوالفنونالأدبية

عاملندنفىالحيوانحدائقجمعيةوأسس،الشرقية

.أم826

ضخمةأزهارله،النباتاتمنصغيرلنوعاسمرافلسيا

بصورةالنباتاتهذهأزهارتنمو.سيقانأوأوراقلهوليس

الشجيرأتمنالعديدوجذور،سيقانعلىطفيلية

الأزهارأكبر،الضخمةالرافلسياتنتجالملايو.فىالشوكية

تلكتنموأنيمكنحيث،العالمفينباتلأيالمعروفة

)الأعضاءالأسديةتنمو.سم08عرضإلىالأزهار،

علىالرافلسيا(،فىالتأنيث)أعضاءوالمدقات(،المذكرة

التلقيح.عمليةلإتمامآخر،عاملإلىوتحتاخ!،منفصلةأزهار

رائحةالغالبفىولهالحيمةعريضةفلقاتخم!م!للأزهار

كريهة.

ألثمجارأوراقمنتصنعالرأفيةأدياف.ألدا!الرا!ية،

بغزارةتنموالتيروفيارافيامثلأأنواعهافمن،معينةنخيل

وهناكمدغشقر.جزيرةمنالشرقيالشماليالساحلعلى

يصنع.اليابانجزرفيينموتديجيرارافيايسمىآخرنوع

يغزلونكما.الرافيةأليافمنالملابسمدغشقرسكان

المزخرفة.الصغيرةوالحقائبوالحصيرالسلالمنها

لوقايةالمحميةالبيوتفي،السابقفىالرافية،استعملت

في)الطعم(والرقعالبراعمولربطالبرد،منالنباتات

عنبدلأالصناعيةالألياففتستعمل،اليومأما.النبات

وبعض،السلاللغزلالمدأرسفيوتستخدم.ذلك

.الأخرىالمنتوجات

مؤلف.م(3791-5871)موريس،فيلرا

عزفهوكان،مشهورةموسيقاهكانت.فرنسيموسيقى

النقادبعضوضعه.مشهورا-خاصةبصفة-البيانوآلةعلى

الانطباعية.المدرسةأعضاءضمندوبوسيمثلودالفنيين

المرآةمقطوعةالبيانوآلةعلىالانطباعيةأعمالهومن

أم(.09)9نويلاديجاسبارومقطوعةأم(،09)6

موسيقىمنتجريبيةأقلعامةبصفةرافيلموسيقىوتعتبر

القديمة.الموسيقيةالجملعلىوتعولدوبوسي

مؤلفاتهفيالتقليديةالموسيقيةالجملرافيلاستخدم

الرباعياللحنمثلالفنيةأعمالهأوائلفيخصوصا

ألحانأم(؟)069البيانوعلىالسوناتالحنأم(بم09)4

تلكوكلأم(.)329أيضاالبيانوعلىالأولىالكونشرتو

أسلوبوهوالباروكىالفنشكلأخذتالموسيقيةالأعمال

مقطوعتهأما.الميلاديعشرالسابعالقرنفيسادالفنفى

فيهامبالغبصورةتعكسفكانتالفالسالاوركسترالية

الثامنالقرنفىسائدةكانتالتىالفينيسيةالفالسات

عشر.

بعضفيالحدشةالجازموسيقىتأثيرملاحظةويمكن

أم(.)329الشرىاليدالبيانوالةعلىلحنهمنأجزاء

أوركسترالي،كملحنبمهارتهعرفماأكثررافيلوعرف

للأعمالمثالخيرام()229معرصفيصورلحنهويعتبر

قربسيبورفىرافيلموريسجوزيفولد.السيمفونية

واضحاالألمسبانيالتأثيروكان،الفرنسيةالأسبانيةالحدود

الساعةالهزلىلحنهفيخاصةوبصفةأعمالهبعضفي

بوليرولحنفيأيضاظهركماام(،19)1الاسبانية

وتعد،للباليهأوركستراليةموسيقيةقطعةوهوأم()289

انتشارا.ألحانهأكثرمن

الفنيةبكنوزهامشهورةإيطالياشماليفيمدينةرافيئا

تربطهاوصناعيا.زراعيامركزاكونهاإلىإضافة،المعمارية

عدد.كيلومتراتعشرةطولهاقناةالأدرياتيكيبالبحر

عاصمةرافيناظلت.نسمة844135السكان

نأإلىم204عاممنذالغربيةالرومانيةالإمبراطورية

وحكم،م476عامأودواسرالبربريالقائدعليهااستولى

ملك-ثيدوريكالملكقتلهأنإلىالرومانيةال!مبرأطورية

جزءارافيناكانترافينا.علىوأستولى-الشرقيينالقوط

القرنوحتىم045عاممنالرومانيةالإمبراطوريةمن

،عديدةلسنواتبابويامقراكانتك!ا.الميلاديالثامن

المملكةمنجزءارافيناأصبحتأم086عاموفي

الإيطالية.

ذاتالحيواناتمنالراقونحيواندحيوان.الراقون،

أيضاولهوسوداء،بيضاءحلقاتذوذيلولهالفراء،

.بالقناعشبيهتانعينيهحولالأسودالشعرمنحلقتان



97نحيوا،قونلراا

والكنكاجالقوطيحيواناتفصيلةإلىالحيوانهذأوينتمي

الذيل.وحلقيوالباندا

العالمفيجميعهاتقطنالراقونمنأنواعستةتوجد

ويعيشالشائعالراقونفهماالرئيسيانالنوعانأماالجديد.

الوسطى.وأمريكاالمتحدةوالولاياتكندامنكلفي

كوستاريكامنكلفيويعيش.السرطاناكلوالراقون

منعديدةأنواعايضاتعيمقكما،الجنوبيةوأمريكاوبنما

.الحارةالمداريةالجزرفيالحيوانهذا

بينالشائعالراقونجسمطولشراوح.الراقونجسم

وزنهيبلغبينما،الذيلذلكويشمل،سم11و.06

بعضوزنيصلوقد.كجم8(و.53)مابينالكلي

دائماالذكرووزن.كجما8إلىالحيوانهذامنالذكور

25%.بنسبةالأنثىوزنيفوق

رمادييكونماعادةطويلخشنشعروللراقون

كما،خفيفبنىأوأصفرلونيعلوهأحياناولكنهاللون

ويبل.رماديأوخفيفبنيلونذاسفليافروالديهأن

سم.38نحوالسرطانواكلالشائعبنوعيهالراقونذيل

.الحيواناتهذهغالبيةفيحلقات7-5منبهوالذيل

طويلةوأصابعمدببخطمالأساسيينالنوعينولكلا

تسلقعلىتساعدهحادةقويةمخالبوللراقون.مرنة

عنالبحثفيالأماميتينكفيهويستعملالأش!جار،

مثلفائقةبمهارةالأشياءمعالتعامليستطيعكما،الطعام

تماما.القرود

فوقأوالأرضعلىالراقونيعيش.الراقونحياة

وللراقون.صغيرةعائليةجماعاتفيأومنفردا،الأشجار

تتجولوقدهكتار.01و.04بينشراوحبيئيمحيط

حوالىإلىالبيئاتبعضفىالنموالمكتملةالذكور

منزلهويحددالراقونيتزاوجسكناهمدىوخلال.كمأ6

ويمضيليلاالحيوانمايصطادوعادة.الطعامعنويبحث

أرجلهبوضع-الدبمثل-الراقونويمشى.مأواهفىنهاره

كذلك.ماهرسباخوهو،الأرضعلىتماماالأربمسطحة

فيولكنهعاما15حتىالأسرفيالحيوانهذايعيشوقد

.أعوامخمسةمنأقليعيشربماالبرية

مأواهالغاباتمناطقفييعيشالذيالراقونيبنى

)الجزءشجرةجذلفيأوأجوفشمجرةجذعداخل

مسكنهيجعلوقد.شجرةعلىأوقطعها(بعدالباقي

مناطقفيأمامهجور.مزرعةبيتأوحبوبمخزنداخل

يبنيفقدالأشجار،منالعاريةالأماكنأوالمستنقعات

فارمسكنيحتلأو،العاليةالأعشابفيعشهالراقون

مهجور.

،السرطانواكلالشائع:بنوعيهالراقونيتغذى

العذبةالمياهوحيواناتوالضفادعالبحروجرادبالسرطان

والحبوبوالجوزوالقمحالطوروبيضالبلوطوجوز

فيالأودمماخسلاتأيضاويهاجم،الصغيرةوالقوارض

.بالسكانالاهلةالمناطق

الراقونبأنالناسمعظملدىسائداعتقادهنالك

بالفعلأنهالتجاربأثبتتوقد.التهامهقبلطعامهيغسل

حدعلىالمتسخةأوالنظيفةالطعامأنواعكلبغسليقوم

الراقونلدىوضوحاأكثرتبدوالظاهرةوهذهسواء.

باستمرار.يمارسهاإنهإذالأقفاصفىالحبيس

وأمريكاالمتحدةالولاياتجنوبيفيالراقونويتميز

فإنهالباردةالمناطقفيأما.السنةايامطوالبالنشاطالجنوبية

يدخلالايسبتلاولكنهالشتاءخلالطويلةفتراتينام

الشتاءأيامفىنومهمنيصحووقد(.شتويبياتفي

فىالراقونويستعد.الطعامعنبحثاوكرهويغادرالمعتدلة

منكبيرةكمياتبأكلالشتاءلفصلالباردةالأماكنتلك

دهنيةطبقةيخزنوبالتاليالخريففصلخلاللطعاما

الطويل.الشتاءنومخلالحياتبقيهجلدهتحت

حولأسودشعريقناعذوالراقون

ذواتسثد!طحيوانوهو.عينيه

والضفادعبالأسماكويتغذىالفراء

.والحداولالأنهارمنيصطادهاالتي

الراقونقدم

الأماميةالقدم

كل!!

الحلفيةالقدم

!كاسح!

الراقونأقدامأثر

!و!!ءض3حي!سس!لىما!

وو!لأا!ماميةسه*القدم



لكلبا،!ونيلراا08

أوينايرشهرفيالعامفيواحدةمرةالراقونيتزاوج

الأنثىتضعالتزاوجأسابئمنتسعةحواليوبعدفبراير.

سودأقنعةلديهاليمستوالصغارالصغار.من8إلىأمن

تفتحولاأذيالها،حولسوداءحلقاتولاعيونهاحول

وتحميولادتها.منيوما02حواليمروربعدإلآعيونها

حتىمنهايقتربمخلوقاتدعولا،بعنايةصغارهاالأم

ثمأسابئ.01إلى8منالوكرفيالصغارويبقى.الأب

معتبقىوقد.الطعامعنبحثهاعندأمهاتتبعذلكبعد

.عاملمدةأمها

يصطادونالأمريكيونالهنودكان.والراقونالناس

الهولنديينوصولبعدولكن،فروهأجلمنالرأقونحيوان

البنادقالراقونبجلوديبادلونأصبحواوالفرنسيماتوالإنجليز

بتصنئالأمريكيونالمستعمرونقاموقد.الأخرىواللوازم

هذاجلودمنالجليدزلاجاتوحبالوالمعاطفالقبعات

قبلوذلك،العملةمننوعاأيضااستعملوهاكما.الحيوان

الورقية.العملاتإصدار

الرياضيةالهواياتمنالراقونحيوانصيدهوايةظلت

الشماليةأمريكافيالريفيةالمناطقسكانلدىالمفضلة

نأإلىالراقونلمطاردةالكلابالناسيستخدمحيث

منها.فراراالأشجاريتسلق

أليفكحيوانالراقونحيوانبتربيةالناسبعضيقوم

ويسر.بسهولةتدريبهويمكنالقططمنذكاءأكثرإنهإذ

سرئيصيرالعمرمنالعامحوالىللوغهعندولكن

.يخدشأويعضأنيمكنوبالتاليالغضب

الدواجنبيوتدخلإذاللغايةمؤذياالراقونويكون

الذرةمحاصيلبإتلافيقومكمابقتلها.يقومحيث

النامية.الشاميةالذرةوأكلالنباتسيقانبتحطيموذلك

مننوعالراقونىالكلب.الكلب،الراقولي

وموطنه.للراقونمماثلةوعلاماتكثيففروله،الكلاب

.اليابانذلكفىبماآمسيا،وشرقىمميبرياغاباتالأصلي

العشرينالقرنمنوالخمسينياتالعشرينياتخلالتموقد

الاتحادمنالغربيالجزءإلىالراقونيالكلبإدخال

ذلكمنذوانتشر،فرائهعلىللحصول)السابق(السوفييتي

ويبلغ.الغربيةوأوروباإسكندينافيا،دولامتدادعلىالحين

ذيلذلكفيبما،سم8.حواليالراقونيالكلبطول

الكلبكذيلجسمهأعلىإلىيرفعأنيمكن،كثيف

الليل(خلالينشط)أيأسالمساليليحيوانوهو.العادي

منابتداءالختلفةوالنباتاتالحيواناتطعامهويشمل

ويعي!ش،اللبيةوالثمارالبذورإلى،والزواحفالقوارض

برعايةالذكرويقوم،أزواجصورةفيالراقونيالكلب

الصغار.

،إنجليزيفنانأم(.939-1)867أرتر.راكهام،

لكتبالإيضاحيةلرسومهالنطاقواسعبتقديرحظي

الأقزامنوعيةمنبشخوصرسومهحفلتوقد.الأطفال

وكذلكوالجنياتوالساحراتوالعفاريتالخرافية

الطيبة.البشريةبالخلوقات

وتفصيلبرهافةوصورهاالشخوصهذهراكهامرسما

حبيباتنوعيةمن-التفاصيلجعلوقدبالثراء.يتميز

أجزاء-والأيديالوجوهوتجاعيدالشجرةولحاءالخشب

أشجارهعلىأضفىإنهبل،بأسرهالتصميممنمهمة

إلىبالخيالوالمفعمةالماهرةصورهودفعت.شخصيات

ومن،المفضلةالقصصمنكثيرةشخصياتالحياةرحاب

فيأليسمغامراتأم(؟09)5وينكلفانريببينها

أسجاع:الأمالأوزةوقدمم(.091)7العجائببلاد

الشعبيةالأغنياتبعضام(،)139العتيقالحف!انة

أم(.19)9البريطانية

طفولته،فيبالرسمواهتم،لندنفيراكهامولد

أولوظهر.أم884فيللفنونلامبثبمدرسةوالتحق

.العامذلكفيسكرابسدوريةفيببيعهقامإيضاحيرسما

بولبينهامنأخرىدورياتفىكذلكراكهامساهمكما

خلالمنرزقهوكسب،ماجازينوكاسيلزبدجيتمول

إلى1885منالفترةفيللتأمينمكتبلدىالعمل

القرنتسعينياتفيالتصوريأسلوبهطوروقد،أم298

فيرسومهعلىمرةلأولالتقديرواكتعسبعشر،التاسع

فىصدرتالخرافيةجريمالأخوينحكاياتمنطبعة

.الأطفالأدبأيضا:انظر

السريعةالألعابمنالرأكيتلعبة.لعبة،الراكيت

الدولوبعضالمتحدةالولاياتفيغالباتلعب،المثيرة

يشبهقصير،بمضربالكرةاللاعبونويضمرب.الأخرى

يماثل،مجوفةمطاطيةبكرةيلعبونوهم،التنسمضرب

الراكيتمبارياتمعظموتقامالتنسكرةحجمحجمها

قدماعشرينحواليأرتفاعهايبلغداخليةملاعبفي

وعرضهاأم(،2.)2قدماأربعينحواليوطولهام(،1.6)

اللعبةيمارسأنويمكنم(.1.6)قدماعشرينحوالي

الساخنةالمبارياتوفي.جانبكلفيلاعبانأولاعب

الاخر.ضدأحدهملاعبينثلاثةيتنافس

ضربةمؤديويقفاستهلالبضربةالراكيتلعبةتبدأ

معالقميروالخطالاستهلالضربةخطبينالاستهلال

ويقومالقصير.الخطوراءالتلقيفريقأوالمتلقىوقوف

الأرضعلىالكرةبإسقاطألاستهلالضربةمؤدي

تصطدمأنمنللكرةولابد.الأولارتدادهالدىوضربها



مغلقة.صالةفيتلعبالحركةسريعةورياضةمثيرةلعبةالراكيت

منالمرتدةالكرةلضرباللاع!يستدير،مضربيناللاعبانيستخدم

الصالة.وسقفالجدران

الاستهلالضربةمؤديويقم!.حدرانأربعةلهالراكيتلعبةميدان

الاستهلالضرلةأداءوخلال.الاستهلالضربةوخطالقصيرالخطبين

الخطوراءماإلىوترتدالأماميبالحائطالكرةتصطدمأنيتعين

التلقي.خطوطوراءا،ستهلال1ضربةأداءالخصموستظرالقصير.

وعندئذالقصير.الخطوراءماإلىوترتدالأمامىبالحائط

لاعبلكلولابد.الكرةضرببتبادل،اللاعبونيقوم

.الأرضعلىمرتينتقفزأنقبل،الكرةيعيدأنمنبدوره

وأالجدرانمنبأيبضربهاالكرةردللاعبويمكن

قبلالأماميالحائطتضربأنينبغيالكرةولكنالسقف

.الأرضتمسأن

أدىالذيالفريقأو،الاستهلالضربةمؤدييحرز

علىالكرةردفىفش!والخصمماإذانقاطاالضربةهذه

ضربةأداءفيالجانبويستمر.المناسبالنحو

فيخطايرتكبأنإلى،نقطةكلعقبالالحشهلال

النقطة،كسبفييفشلأو،الالمستهلالضربةأداء

.الاستهلالضربةبأداءالاخرالجانبيقوموعندئذ

18لترواالسير،ليرا

وعضينإحدىلإحرازأصلايلعبالشوطوكان

خمسلإحرازالانتؤدىالأشواطمعظمولكن،نقطة

ثلاثةأوشوطينفييفوزالذيوالجانب،نقطةعشرة

.بالمباراةيفوزأولآأشواط

يقامدلسياراتسباقللسياراتبرايتونرالي

القديمةالسياراتفيهوتشتركبرايتونحتىلندنمنسنويا

.أم09ءعامقبلالمصنوعة

اليومذكرىلإحياءنوفمبرشهربدايةفيالسباقويقام

ميلينمنالسياراتسباقسرعةحدفيهارتفعالذي

ميلا41إلىالساعةفى(متراتكيلوثلاثة)حوألى

كم/س(.32)حوالط

نأالسباقفيالمشتركةالسياراتجميععلىويشترط

صباحاالثامنةالساعةمابينكم85بطولالمرحلةتكمل

مساء.الرابعةوحتى

القديمة.القدورسباقاسمأيضاعليهوطلق،للسياراتبرايتونرالى

المنافسة.منمساءالرالعةبعدالسباقتنهيالتيالسياراتتستبعد

ألمعأحدأم(.186-أموالتر)552السير،رالي

ورجلكاتباجندياكان.الإنجليزيالتاريخفيالشخصيات

.أعمال

فيالأسرةمنزلكانحيث،بارتونهيسفىراليولد

الجامعةتركأنهإلاأكسفورد،بجامعةوالتحقديفونشاير،

يساعدونالنبلاء،المغامرينمنبجماعةليلتحقتخرجهقبل

ولحقإنجلتراإلىأم78ءعاموعادفرنسا.فيالهوجونوتين

بحريةرحلةفي،جيلبرتهمفريالسيرالشقيقغيربأخيه

والقرصنة.للاستكشاف



لتروالسيرا،ليرا82

راليصار،ام058عامفى.الأولىإليزابيثورالي

أثناءقلبهوتحجربقسوتهتميزوهناكبأيرلندا.الجيشفينقيبا

بلاطإلىراليذهبالتاليالعاموفي،اسميرويكحصار

أفضلمنراليصار.الرسميةرسائلهومعهإليزابيثالملكة

هكتارا4)086مساحتهاأراضيومنحته.للملكةالمقربين

وحقوقا،تجاريةتسهيلاتمنحتهكماأيرلندا،في

عاموفيأمريكا.فيالمستعمراتإقامةوصلاحيات

.الفارسرتبةمنحته،أم585

فياللإنجليزمعاصريهمثلمثلهراليكان.اكتشافاته

راليقام.بالاكتشافاتالاهتمامغايةمهتما،الوقتذلك

قدرأأنفقكماأمريكا،إلىاستكشافيةبعثاتعدةبإرسال

وقد.هناكإنجليزيةمستعمرةلتأسيصمحاوأضهفىالثروةمن

بولايةالانالمعروفالمكانفيالامشكشافيةبعثاتهأمشقرت

حتىالساحليةالمنطمقةباستكشاففقام،الشماليةكارولينا

علىراليوأطلقفلوريدا.ولايةحاليافيهتقعالذيالمكان

الملكةشرفعلىفرجينيااسمبكاملهاالمنطقةهذه

العذراء.الملكةلقبعليهايطلقكانالتيإليزابيث

المستعمراتنحوالأولىالاستكشافيةبعثتهتحركت

نأإلاأم85ءعامأبريلشهرفىبليموثمدينةمن

الإنجليزيةالممستعمرةهذهمنالناجيندفعاوالخوفالمرض

أحهدالىقياديةوشحصيةومكتشفا.معامراكانراليوالترالسير

البريطانى.الإليزاليتي

السيربرفقةوطنهمإلىللعودةالشماليةأمريكافىالأولى

.ام586عامدريكفرانسيس

ثانيةاستكشافيةبعثةراليأرسل،أم587عاموفي

هذهألقتوقد،امرأة17بينهممنمستوطئا171قوامها

عامأغسطس18فيرونوكجزيرةفيمراسيهاالبعثة

الشمالية.أمريكافىإنجليزيطفلاولولدحيثأم587

اللإمداداتلجلبإنجلترابمإلىالحاكموايتجونعاد

أسبانيا،معالحربنشوببسببتأخرأنهإلا،اللازمة

أفرادأنوجدام095عامرونوكجزيرةإلىعادوعندما

فياختفواقدهناكاستقروأالذينالاستكشافيةالبعثة

غريبة.ظروف

الأسطولعلىالانتصارفىدوراأيضارالىأدى

الأخرىالبعثاتقادكما.ام588عامالأرماداالأسبافط

فى.كبيرةوغنائمبمكامحبوعاد،الأسبانيةالممتلكاتضد

رالىقوةبلغتعشرالسادسالقرنتسعينياتخلال

منالعديدلهكانكماالكبير،تأثيرهلهوكانأوجها،

الأعدأء.

للشاعرمعاشعلىأيضاشاعراكانالذيرالىحصل

ديوانهطباعةفيساعدهكماسبنسر،إدموندالإنجليزي

أيفئاراليساعدكما.الأسطوريةالملكةأيكوينفيري

أيرلندا.فىلزرأعتهماوالتبغالبطاطسجلبفى

الملكةلدىالخاصةمكانتهراليخسر.رالينجمأفول

إلىبعثتهراليقاد.الشرفوصيفاتإحدىمنبزواجه

الذهبأرضألدورادوعنللبحث،الجنوبيةبأمريكاغيانا

مكانتهاستعادةفيوأملهمحاولتهفىوذلك،الأسطورية

البعثةتلكأنإلاقبل،منأنفقهاالتيوالأموالالملكةعند

والفشل.الإخفاقلازمها

علىوخلفهام،3061عاماليزابيثالملكةتوفيت

راليفيلايثقكانالذيالأولجيمسالملكالعرلق

العظمى،الخيانةتهمةإليهوجهفقدولذلك.ويخشاه

عشرةاثنتيرالىقضى.لندنبرجفيالسجنوأودعه

سجنه،داخلتامةراحةفى،وخدمهمكائلتهسنة،

عاملممراحهوأطلق.العالمتاريخمؤلفهكتبحيث

أمريكافيالذهبعنللبحثبعثةليقودام661

إلا،الأسبانيةالأراضىغزوبعدمالملكأمرهوقد.الجنوبية

راليابنواطقتلوقد.الأسبانهاجمواراليرجالأن

.المغامرةتلكتركإلىرالياضطرمماالهجومذلكفي

بالموتعليهوحكمرالىحوكمإنجلتراإلىعودتهولدى

بكلمصيرهراليواجهوقد.الملكيةللأوأمرإطاعتهلعدم

معالنكاتيتبادلكان-يقالكما-إنهحتى،شجاعة

الحكملتنفيذالإشارةبنفسهأعطىإنهبل،الحكممنفذ

.بالفأسرأسهبق!
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رامايانا.الهنديةالشعريةالملحمةفيالبطلهورا!

في(المسرح)خيالواياجفيشعبيبطلأيضاوهو

بمغامراتهالجمهورخيالوجذبأسرحيثإندونيسيا

الشر.لقوىالوهميةومنازلاته)الرومانسية(الخيالية

الإندونيسي،والأدبالمسرحفيشعبيابطلارامايعد

مقدساوثنايمث!!فهو،خاصةبصفةللبالينيينبالنسبةأما

.والعرقللسلالةومثالأللسلوكأعلىومثلأوبطلاعندهم

علىتعيشكانتالقرود،مننوعلدتيكوسراط

مضت.سنةملايين8إلىمليون41حواليمنذالأرض

للجنسالمباشرةالسلالاتأقدمبأنهاالعلماءبعضيعتقد

علاقةأيةوجوديرونلااليومالعلماءمعظمأنإلا،البشري

بأنذلك،منبدلأويعتقدونبالإنسانالقرودتلكتربط

ضخمنوعوهي،للسعاليالأولىالسلالةهىالقرودتلك

نأالمحتملومناسيا.فيتعيشالتيالعظمىالقردةمن

تنموالتيالأماكنفيجزئياعاشتقدالقرودتلكتكون

والفستق.والبذورالجذورغذاؤهاوكان.الأخشابفيها

طريقعنالأمرأولرامابيثيكوسقردبقايااكتشافتموقد

عاملويسإيجور!.الأمريكيالبشريةالسلالاتعالم

منأجزاءالوقتذلكفيلويسالعالمووجد.ام329

شمالفيمنطقةفىالخلوقلذلكالأسنانوبعضالفك

عثرفترةوبعد.باكستانمنجزءاالانأصبحتالتيالهند

القردبذلكالخاصةوالأسنانالفكأحافيرمنمزيدعلى

وتركيا.وباكستانوكينياوالهندوالمجرواليونانالصينفي

منالسبعينياتأواخرحتىالعلماءبعضظلوقد

الحيواناتأسرةضمنالقردهذايصنفون،العشرينالقرن

.البشريالجنسأوالإنسانتشبهالتي

الصين،فيالقردهذابقايامنكاملةأحافيرعلىعثر

وتشير.العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفيوباكستان

هووإنمابالإنسانشبيهاليسالقرد،ذلكأنإلىالأحافير

فقط.العظمىالقردةمن

م1)888فنكاتاتشاندراشيكاراالسير،رامان

مرورعندأنهاكتشفهنديفيزيائىعالمأم(.079-

وأن،يتشتتفإنهغاز،أوسائلخلالالضوء،منشعاع

الذيالتغيروهذاشغير.المتشتتةالضوئيةالأشعةبعضتردد

تركيبلدراسةالطريقيمهد،رامانتأثيرباسميعرف

رتبةرامانمنح،الاكتشافذلكوبسبب.المتشتتةالجزجات

.ام039عامللفيزياءنوبلوجائزةأم929عامالفارس

(،بالىتريكشيراب)الانتريكنوبوليفيرامانولد

.للعلومالهنديةوالأكاديميةللفيزياءالهنديةالمجلةوأمس!

.البلوراتتركيببدراسةقام،أم039عاموبعد

،هنديفيلسوفأم(.137-01)17راماليوجا

التيالهندوسيةفيشنافاطائفةإلىينتمى.هندوسيومعلم

هوفيشنوأنرامانيوجااعتقدفيشنو.الإلهأعضاؤهايعبد

بالإنعسانية،والاهتمامبالحبوالمفعمالقويالفريدالمبدع

.أشكالعدةلهفيشنوالإلهوأن

متعلمة.براهميةلأسرةالهندجنوبيفيرامانيوجاولد

فيماتعسبزواجحظيوقدصبيا.يزللماوهووالدهتوفي

دينرجلليصبحالنهايةفيزوجتهتركفقدولهذا،بعد.

شماليفيطويلةبرحلاترامانيوجاقام.للذاتناكرا

تاميلفيشريرأنجامإلىالنهايةفيعودتهقبلوذلكالهند،

تعاليمهلنقلتلاميذهمن47إعدادمنتمكنوهناكنادو،

مشهوراموقعاشريرأنجامصارتوالآن.الأماكنأبعدإلى

أتباعه.يزوره

الأشخاصبأنهمالكهنةدعوةرامانيوجاعارض

النصوصلتعليمالآلهةمنوالمفوضونالمقدسونالوحيدون

منالناسكافةبوعظوقام،المقدسةالشعائروأداءالمقدسة

رحبوقد.جسارةبكلوغيرهاالمنغلقةالهندوسيةالطبقة

تعليمشجعكما،بجماعتهالالتحاقفيرغبمنبكل

الاجتماعيةالممسائلفيالجنسينبمساواةونادىالنساء

ينية.والد

فيالشهيرتينالملحميفنالقصيدتينإحدىظبراط

هوراماياناقصيدةوبطلالمهابهاراتا.هيوالأخرىالهند.

مملكةفيراماولد.هنديعرشووريثملكابنراما،

جزءالانوهيأود،باسمسابقاتعرفكانتالتيأيوديما،

.أتربرادشولايةمن

الفوزعلىالاخرينالخطاببمشبابهفيراماتنافس

الملكوالدهابلاطفيتعيشكانتالتيسيتا،الأميرةبيد

شميفاللإلهالعظيمالقوسشدمنتمكنأنوبعدجاناكا.

الزوجانرجعالزواجوبعدمنها.للزوا!جدارتهعلىبرهن

ضدهتحيكبدأتأبيهزوجةولكنأيوديا،مملكةإلى

سيتازوجتهمنفاهفيرافقهوقد.نفيهإلىأدىكاالمؤامرات

فيجميعاعاشواحيثلاكشماناالشقيقغيروأخوه

الغابة.

الخبيثلانكاملكرافاناأرسلالأيامأحدوفى

سيتافرحت.الغابةإلىذهبياغزالآسريلانكا(،)الان

وتبع،الغزالعلىلهايقبضأنرامامنوطلبتلذلك

طلبتالرجوعفيأخفقوحينما،نائيةمسافةإلىالغزال

قبلراماكان.عنهللبحثيذهبأنلاكشمانامنسيتا

ولكن،سيتايحرسأنلاكشمانامنطلبقدرحيله

لكيراماأوامرلاكشماناعصى،الوحيدةالمرةهذهوفي

سيتا.يرضي
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الرسموفى،الممفىفىراماولاكتممالاسيتام!!لىشارك.منفاهفيراما

.سمراءبشمرةفيراماطهرفقداضقليد،احرىوكما.العابةليلحياتهم

لهاوظهر،وحيدةسيتاأصبحتلاكشماناذهاببعد

كانلأنه،فيهسيتاوثقت.الطعابمعنسائلارافاناالملك

إلىمعهوحملهابهاامسكولكنهصالحا،رجلايبدو

لانكا.فيبلاطه

علىعزماسيتا،يجداولمول!كشماناراماعادوحينما

معتحالفاعقداالإنقاذلعمليةتحضيرهماوأثناءإنقاذها.

فيراماهانومانقائدهساعدحيثسوجريفا،القردالملك

أثناءرافاناقتلوقدلانكا.ومهاجمةسيتاعلىالعثور

ولاكشماناومسيتارامارجعمعيتا.وأنقذت،المحتدةالمعركة

راماوتوج،الفرححالاتأشدفيوهمأيودياإلىوهانومان

ملكا.

نأكيفرامايانا،قصيدةمنمتأخرجزءويحكي

سيتا.إخلاصفىالشكوكساورتهمرامارعايابعض

الغابةإلىألعدهاراماأنإلابراءتها،ثبوتمنوبالرغهـا

صومعتهوفيفالميكي،الناسكرعايةتحتعاشتحيث

رامااكتشفهماالصبيانكبروحينما.توأمينبابنينرزقت

مميتاولكن،أخرىمرةالعائلةضعملجمعوتم.الغابةفي

طهرهاعلىلتشهدالأرضتدعوأنعلىأجبرت

إلىمباشرةوذهبتابتلعتهاالأرضولكنلراما،وإخلاصها

السماء.

رامايانا،لقصيدةالأولىالصيغةفالميكيالشاعركتب

الرابقبلالقرنفيالسنسكريتيةباللغة،الظنونأرجحعلى

وأعيدت،بيت000.24منالقصيدةوتتكونالميلاد.

هيشهرةالنسخوأكثر.الأخرىالهنديةلاللغاتكتابتها

الختلفةالأوجهلبيان،مرةمنأكترشمحصية!صلالممادصور)أعلاه(

فىالهنديةباللغةداستولسيالشاعركتبهاالتيتلك

عشرالميلادي.السادسالقرنأواخر

للسلوكالعلياالمثلمنعدداراماياناقصةتصور

كانحيث،المثالىالملكيمثلراماكانوقد.البشري

سيتاوتمثل.العائليةمسؤولياتهعلىشعبهتجاهواجباتهيقدم

كلمنبالرغملزوجهامخلصةبقيتحيثالمثاليةالزوجة

حيث"المثالىالأخلاكشماناويمث!!صادفتها.التيالخاطر

إلىذلكأدىولوتردددونالأكبرأخيهخلفيقفكان

أخلصهانومانكانكذلك.لهجمةخسائرحدوث

فىبعينلتاا

فلو.والطاعةالواجبأهميةفيدرلمساالملحمةتقدم

ولو.أسرتلمامميتا،معوبقيراما،أطاعلاكشماناكان

مسكنها،داخلوبقيتلاكشمانا،أطاعتلمسيتاكانت

نأيمكنلارافانافىالمتمثلوالشر.أمانفيلعاشت

الخلصينلواجباتهمالمؤدينأولئكعلىمعلطانلهيكون

الهندوسباهتمامراماياناقصةحظيتلقد.المطيعين

تشتملالتيالأخلاقيةللدروسوكان.القرونمرعلى

منواحدةراماياناقصةوتبقى.وباقعميقأثرعليها

فيشعبيةالأخلاقىالكمالتناولتالتيالحكاياتأكثر

الهندولممية.

الأفلاممنوكثيرالترجماتمنعددصدر

وتشكل.الملحميةالقصيدةهذهعنتلفازيةومسلسلات

تحكىالتيالقصصأساسالمهابهاراتاوالرامايانامنكل

الهند.جنوبيفيللكاثاكالىالراقصةالدراماخلالمن

؟
-يم
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جنوبفىواسعةبشهرةالملحمتينهاتينأبطاليحظى

وجافانيزبالينيسمسارحفيخاصةوبصفةاسيا،شرقي

بعضالهنديةوالرلمموماتالنحتويجسدورقصاتها.

الناسيحتفلالهندشمالىوفي.الملحمتينهاتينأحداث

الملأعلىرامامغامراتتحكىحيقليلا،-رامبموجان

قصة.والشيوخالشبابابتهاجاتوسطوالمدنالقرىفي

الانتصارعلىدلالةالهند،في،الرومانسيةوسيتاراما

السببولهذا.الظلامعلىوالنورالشر،علىللخيرالحتمي

وهو،بالديوالييرتبطأيودياإلىمنتصرارامارجوعفإن

لاكشميالإلاهةأنمنوبالرغم.السنويالضوءمهرجان

الملحمةهذهفإن،بالحدثالمرتبطةالمقدساتأهمكانت

الهندوسمنازلفيللأنظارلافتةبطريقةبهايحتفى

الأماكنهذهتضاءحيث،العامةومبانيهمومعابدهم

الأنوار.بالاف

بقيتالهندشحماليفيالمسلمينحكمفترةخلال

الفنونمجالاتفىمحبباشععبياموضوعاالرامايانا

منكلترجمتوقد.والموسيقىوالدراماوالاداب

حكامبلاطوامتلأالفارسيةاللغةإلىوالمهابهاراتاالرامايانا

معظمعبرراماويصورعنهما.جميلةبتصاويرالمغول

فيجاءحسبماولكنبشريا.ملكاالراماياناأحداث

هوراماأصبجعوالأخير،الأولللكتابينالأخيرةالإضافات

الهندوسفإنلذلكونتيجة.إنسانصورةفيفيشنوالإله

أيضاعبدواوقد.إلاهةبوصفهاسيتاوملكتهيعبدونهالان

.هانومان

ملحمة.،ا!لهابهاراتا:أيضاانظر

فرنسي،شاعر.(م1981-4581)رترامبو،را

منمضطربةأعوامخمسةخلالقصائدهأعظمكتب

أولكانتعاما.2و.51مابينعمرهكانحين،حياته

فقدأم(871)ا!لترنحالقاربهيلهالناسعرفهاقصيدة

الحدائقإحدىبركةفيقاربهيئةعلىلعبةرامبوشاهد

طبيعيةومناظرضوئيةبحارعبابيشقأنهفتخيل،العامة

التي،الأساسيةرامبوقصائدمجموعةتسمى.جميلة

نشرتوقدالتنوير.،النثريةوالقصائدالحرالشعرمنتتألف

الشاعراعتزالمنطويلوقتبعدوذلكام886عام

الصورةالعملهذايبينأثيوبيا.فيتاجراليصبحالأدب

تقيدهلالشخص،الفيضانبعدالعالمعليهايبدوالتي

الجحيمفيموسمكتابأما.مسبقةوانطباعاتعادات

فترةفيلحظةأقسىتعالجذاتيةسيرةفهوأم()873

بالواقع.للإيمانفقدانهوهيرامبو،شمباب

نإ:بقولهالشعريمبدأهرامبوحددلثمهير،خطابفي

منالنفساكتشافهوالوحيدالحقيقيالشعرموضوع

الشاعروعلىلجمئالحواس"،منظمةتعطيل"عمليةخلال

"الكيمياء:اللغةامشخدامفيالحيويةمنمزيدإلىيسعىأن

شارلفايل.فيرامبوولد".للكلمةالسحرية

جنوبمنأصلهالرامبوتانشجر.شجر،اداهبوتان

ولونها،تؤكلثمرةالرامبوتانشسجرةوتحملآسيا.شرقي

وأشمعرالفاكهةهذهويغطيأحيانا.أصفرأو،فاغأحمر

اسمويأقيأكثر.أوواحدسنتيمترحواليطولهطريماشوك

ويبلغشعر.وتعنيرامبتالماليزيةالكلمةمن،رامبوتان

أنواعوبعض،سنتيمتراتأربعةحواليالفاكهةهذهمحيط

الاخربعضهايمتازكماالحلو،بمذاقهاتتميزالفاكهةتلك

لارتفاعوتنمو،كثيفةالرامبوتانوأشجار.حامضبمذاق

51بينطولهايتراوح،الخضرةدائمةأورأقولهام02

.ورقاتثمانيإلىثلاثمنومقسمة،سم4و.

ماليزيا،فيالمنخفضةالأراضيفيالرامبوتانتنمو

وهذه.الأراضىتلكخارجزراعتهاماتنجحونادرأ

وأذكورةأزهارإماوتحمل.ذكراأوأنثىتكونقدالشجرة

بالمنفصلةالشجرةهذهتعرف،المسببولهذأ.أنوثة

الفاكهة.تحملالتيهيفقطمنهاالأنثىوالشجرة.الجنس

وموطمها،الخضرةالدائمةالكثيفةالأشجارعلىتنموالرامبوتانثمرة

وحامض.حلوطعملهاالفاكهةوهذهآسيا.شرقجنود!

القصيممنطقةفيموضع.رامتانأيضاويسمى.راط

ناصربنمحمدذكر.السعوديةالعربيةالمملكةوسط

السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجمفيالعبودي

مدينةمنالغربيةالجنوبيةالجهةفييقعأنه(القصيم)بلاد

ويبعد،الرسمدينةمنالشرقيةالجنوبيةالجهةوفي،عنيزة

وهو.الجنوبإلىكيلومتراعشرالبدابتسعةمدينةعن

منهماالجنوبييسمى)زبارتان(الأحمرالرملمنمرتفعان

وتسمى،رامتانورامةجميعالهماويقالضو،أمرامة

تنبتالمرعىجيدةمنطقةفيوهي.راماتالعامةعند
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الربلمثلالأعرابعندالمفضلالفاخرالعشبمختلف

التيالمواضعأكثرمنوهيوالقفعاء.والشقارىوالنفل

الجاهلى،العصرمنذأشعارهمفيورددوهاالشعراءذكرها

نأدونالمتأخرةالعصورشعراء-تقليدا-ذلكفيوتبعهم

الهرمشارعفيدارتهحسينطهالدكتورسمىوقديروها.

به.الشعراءتغنيلكثرةالموضعلهذانسبة()رامتانبالقاهرة

المو!؟ذلكفىقيلالذيالشعرمننماذجيليوفيما

جرير:يقول

تهجعلافعينهالخ!بان

مروعالفراقحذرمنوالقلب

أنهم)رامة(يومالعوازلود

تقطعلاوليتهاالحبالقطعوا

الحطئة:وقال

سليمىمن)رامة(بعدتعذر

فالهجول)رامة(بعدأجارع

سلمى:أبيبنزهيروقال

يريملابرامةطلللمن

قديمعهدوخلالهعفا

حجر:بنأوسوقال

يخرمنالفوارسشهدولو

القصيملوىبنعفأوبرامة

رامة:مثنياجريرويقول

أرحلابالرصافةجحاوةطرقت

مزاراذاكلمثط)رامتين(من

:الفرزدقوقال

قلبزفراتعلىأعينانى

النوارإلىبرامتينيحن

:الأسديحازمأبيبنبشروقال

فكثيبها)رامة(سيمىمنعفت

وشعوبهاالنوىعنكبهاوشطت

بعدهاالنالرغيرماوغيرها

نصيبهاالموسوحاجاتفبانت

وح!:حماريذكرضراربنالشماخويقول

سهوقاأحقبالرحلكدوتكأنى

حديق)رامتين(فيلهأطاع

فييرةالشرقيبالساحلإنجليزيمنتجعرامر!جيت

لاستيرادأساساأعدميناءوهىكنت.فيالصغيرةثانيت

وتسهيلات،ج!يلةبرمالوتمتازوتصديرها.السيارات

رامزجيت،منالجنوبإلى،بجولخليجفىأما.للسياحة

الحواماتطريقعن،البحريةالرحلاتجدولةتمتفقد

الفرنسى.بالشاطئكاليهإلىالمائية

بريطاني،رسامام(.784-711)3ألنراهري،

فيهايظهرحيثالنساءتصورالتىتلكلوحاتهأفضل

مشهورا.أسلوبا

فيوالمؤلفينالكتاببمشاهيراتصالعلىرامزيكان

فىمعلقةالفنيةأعمالهبعضوفولتير.روسوومنهم،زمانه

للوحاتالوطنيةوالصالةالتشكيليةللفنونالوطنيةالصالة

.لندنفىالفنية

الأكبرالابنوهوبأسكتلندا،أدنبرهفىرامزيولد

الفنوندراسةأتمأنبعد.الاسمنفسيحملالذيللشاعر

أعمالهتقديرتمحيثإيطالياإلىذهبولندنأدنبرهفي

.مستوىأعلىعلى

استقرارهعندالثالثجورجللملكالخاصالرسامصار

.ام762عاملندنفىنهائيا

ام(.619-851)2وليمالسيررامزى،

رايليه،البارونمعبالتعاوناكتشف.اسكتلنديكي!يائى

غازوهوالنادرةالجويةالغازاتأحدأوالخاملةالغازاتأول

،أخرىخاملةغازاتأيضارامزياكتشف.الأرجون

مقابلومنح.والزينونوالكربتونوالنيونالهيليوموهي

قادتوقد.أم409عامللكيمياءنوبلجائزةالعملذلك

البناءحولمهمةأفكارإلىالعناصرتلكلطيعةإيضاحاته

الغازاتلتلكفإن،ذلككلعنالنظروبغض.الذري

.كبيرةعمليةأهمية

الجامعيةبالكليةودرس،بريستولمدينةفيرامزيولد

وصار،الفارسرتبةمنح،ام209عاموفى.لندنفي

.أم119عامالعلوملتطويرالبريطانيةللجمعيةرئيسا

الكيميائي.العنصرأيضا:انظر

بارونهو.(م8891-م4091)للوردا،مريرا

وكبير،كانتربريكنيسةأساقفةورئيس،كانتربري

إلىام619منالفترةفىإنجلترا،لعمومالأساقفة

رامزيلوردكان،ولاهوتيإنجيليدينكرجل.ام479

فرعهىالتىالعليا،الكاثوليكيةالأنجليكانيةالكنيسةيمثل

الطقاتوجودبأهميةرامزييعتقد.الإنجليزيةالكنيسةمن

الكنيسة.فىوالشمامسةوالقساوسةالأساقفةمنالثلاث

اهتمامهمع،النصرانيةالكناشوحدةعلىعملوقد

الإنجليزية.بالكنيسةوالشخصىالخاص

تعليمهوتلقى،كمبردجفىرامزيميشيلآرثرولد

لأساقفةوكبيرا،ديرهاملمدينةأسقفاوعملبها،الجامعي

طبقةمنرامزيصارام749عاموفى.كانتربريكنيسة

.والأشرافالنبلاء

الرامشي.علىانظر:.عليالرامشي،
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.موهوبماليزيام(.739-291)9ب،راملي

خلالسينمائيا.ومخرجامسرحياوكاتباوممثلامغنياكان

مائتييقاربفيماشارك،مواهبهفيهابرزتالتىالمدة

قامكماسينمائيا،فيلماخمسينحواليدماخراجوقام،فيلم

فيالرائجةالأغافيقمةفيصارمعظمهاأغنيةألفبكتابة

.وسنغافورةماليزيا

التيتواههاجشحخصيةعلىرامليأفلاماشتملت

الاسم.نفسيحملالذيالأسطوريالماليزيالبطلتعالج

المتجولالبائعبيكابيناركالأخرىأفلامهضمنمن

سجلتكما(،اجتماعيتينطبقتين)بيندراجاتوأنثزادوا

لابو(؟المسنون)العزابلابوكبوجاجمثل،الهزليةأفلامه

.فريدةنجاحاتلابي

مهرجانفيممثلأفضلبجائزةفازأم579عامفي

)ولديسازاليكوأناكفيلمفيلدورهالاسيويالسينما

أداءفيالبراعةبجائزةام639عامفيفازكماسازالي(.

)جدتي(.اكوميرتاوافيلمهفيالدور

(.؟م179-؟3؟هـ،06-؟)مهرمريالرا

الفارسي،خلادبنعبدالرحمنبنالحسنأبومحمد،

محدث،البارعالحافظالإمام.القاضي،الرامهرمزي

العجم.

شاعرا".أخباريا،،الأثباتأحد"كان:عنهالذهبيقال

الراويبينالفاصلالمحدثمنها:عديدةمصنفاتله

منأحسنه"ما:الذهبيقال.الحديثعلومفيوالواعي

الأمثال،العشاقأخبارفيالمتيمربيعوله".كتاب

وغيرها.الناطقأدب؟والتعازيالرثاءوالنوادر،

سياسي(.-أم)289فالديز.فيدل،راموس

وراموس.ام299يونيوفيللفلبينرئيساأصبحفلبينى،

من%08بينما،للدولةرئيساينتخببروتستانتيأول

التيأكينوكورازونبعدجاءوقد.كاثوليكالسكان

انتخاباتبعدأم869عامفيللجمهوريةرئيسةأصبحت

فرديناندفيهاأرغمت

تقد؟علىماركوس

استقالته.

فيراموسولد

مقاطعةفيأنسينجان

عااوفي.بانجاسينان

فيتخرجام،059

فىالعسكريةالأكاديمية

بالولاياتبوينتويست

راموسفيدلوتحت،الأمريكيةالمتحدة

الفلبينفيللشرطةالعامالقائدأصبحماركوسالرئيسقيادة

القواتأركانرئيسنائبوكانام،729عامفي

أكينوترشيحراموسساندام869عاموفى.المسلحة

توليهاأثناءفىالأركانرئيسوأصبح،للرئاسةنفسها

للرئيسةإخلاصهعنأفصح،أم869نوفمبروفى،الرئاسة

لقلباليمينيالجناحمحاولةإلىالانضمامبرفضهالجديدة

الحكومة.

ملحنأم(.764-أم)683فيليبجانراموه،

عازفاراموهعمل.الباروكعصرفيفرنسيموسيقيومؤلف

استقرارهقبلوذلك،مدنعدةفيعاماعشريننحوللأرغن

فيشهرتهحققأنهالواقع.أم722عامباريسمدينةفي

والمعروف،المولعميقيةالنظريةعنكتابهنشربعدالعامذلك

ذلكصاروقد.الألحانوتناغمالإيقاعفيرسالةباسم

كانأنهمع،الموسيقيةاللإيقاعاتتاريخفيمعلماالكتاب

الموسيقية.الإيقاعاتعلمفيألفهاالتيأعمالهأوليمثل

مهنته،عمرهمنالخمسينبلوغهعند،راموهبدأ

(،الموسيقية)المسرحياتالأوبرالموسيقىملحناالجديدة

والباليهللمسرحياتموسيقيالحنا25علىمايزيدوكتب

المسرحيالموسيقىباللحنأم733عامبدأ.المسرحي

المسرحي،للباليهالأساسيةموسيقاهأماواريسى.هيبولايت

وفيتسأم()735جالانتيسإنديسعلىاشتملتفقد

فقد،المسرحيةالموسيقىمجالوفيام(.)973هيبيدي

(ام)737بولكسكاستورعلىألحانهاشتملت

الموسيقىكانتوقدام(.474-ا)973وداردانوس

امشخدامهالعدمنظرا،للجدلمثيرةلراموهالمسرحية

الموسيقيةوالإيقاعاتالأوركستراليةللألوانالتقليدي

وأالمنقحبالغناءيعرفالذي،الحديثشمبهوالغناءالزاهية

التصحيحى.

جاكجانالفيلسوفمعمشاجرةفيراموهانشغل

لموسيقىالمفضلبالاسلوبيتعلقفيماخصوصاروسو

أما.الفرنسيالأسلوبيفضلراموهكانوقدالأوبرا.

الإيطالي.النمطعلىالأوبراليةالموسيقىيساندفكانروسو،

النظريةكتاباتهإلىبالإضافةوهو.ديجونفيراموهولد

ألحاناكتب-للمسرحألفهاالتى-الموسيقيةوالقطع

الموسيقيةالمفاتئللالةلوحةعلىلامشخدامهاأوركسترالية

تمام،745عاموفي.القيثاريالبيانباسمالمعروفةالقديمة

عشر.الخامسلويسالملكلقاعةموسيقياملحناراموهتعيين

المعمر،النباتمننوعالرامىشجر.شجر،ا!امي

يزرعوهوآمسيا.قارةالأصليوموطنه،لأليافهأساسايزرع

)تايوان(.الوطنيةوالصن،والصينالهندفىالأساسفى
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.للأليافالمعروفةالمصادرأقدممن،الرامىنباتويعد

الرامينباتأنواعمنمختلفانوعاثلاثينمنأكثروهناك

الصينمنفتاتي،المعروفةالأنواعأكثرأما.المعروفة

لون،الراميلنباتالعريضةالسميكةوللأورأق.واليابان

الجانبفيوأبيض،الأعلىالجانبفيداكنأخضر

إلىتتحولالتىالجذور،بإنباتالزراعويقوم.الأسفل

ارتفاعإلىالساقتنموحيثأشهر،ثلاثةحواليفينبتات

ومترين.تسئديسيمتراتبينمايتراوح

الرامينباتأليافبتقشيرآسياقارةفيالعماليقوم

فيالأليافوتعرف.بالأيديالسيقانمنوإزالتهااللزجة

الأليافغسلذلكيلىثم،الصينبحشيشةالمرحلةهذه

ومادةالصمغيةالمادةلإزالةوذلكمراتعدةوتجفيفها

الرامىبحصادالآلاتوتقوم.والشمعالهلاميةالبكتين

الكيميائيةالموادتقومكما،واللبالقلفمنالأليافوإزالة

وتزداد.الأليافمنوالشوائبالصمغيةالموادبإزالةالمضافة

مبتلا،يكونعندماملحوظةبصورةالرامينباتقوة

تعمرالتيالمائيةالأطوافلصناعةمناسبفهوولذلك

وتشتمل.القنبوقماشوالشباكوالحبالطويلا،

والمناشفالجراحيةالضماداتعلىالأخرىالاستخدامات

حلتوقد.والخيوط،التكييفأجهزة)فلترات(ومصافي

الطبيعية،الأليافمحلكبيرةبصورة،الصناعيةالألياف

ويستخدم.الصناعيةالبلدانفيخاصةالمنتجاتتلكفي

غنياغذاءالرامينباتالوسطىأمريكافيالمزارعون

الخنازير.لإطعامبالبروت!ن

الوميرلا.:أيضانظرا

مفدح،ابنانطر:.مفلحبنمحمدالراميدي،

الدين.شمس

الميناءوهيمدنها،وكبرىبورماعاصمةرالجور

سكانهاعددللبلاد.الصناعيوالمركزالرئيسي

8812452المنطقةسكانعدد،نسمة6493151

إلىرانجونمنالمدينةاسمبورماحكومةغيرت،نسمة

نهرضفتيعلىبورماجنوبرانجونمدينةوتقع،يانجون

علىالمطلمارتبانخليجشسمالكم32بعدوعلىرأنجون

فيالحكوميةالمبانىمنالكثيرويوجد.الهنديالمحيط

المتنزهاتمنالعديدبالمدينةيوجد،كمارانجون

جامعةوبهاوالعلومالوطنيةللفنونمقروهي،والبحيرات

الحكومية.الدوائرفىيعملونرانجونأهلمنكثير.رانجون

البترولوتكريرالسفنبناءعلىقائمةالمدينةفىوالصناعة

هماالساجوحشبالأرزويعتبر.والخشبالأرزوتجهيز

تعتبرأنها،كمارانجونفيللصادراتالرئيسيانالمصدران

ي!السقلتوصبرسائلأ!كمورةوامدلها،وأكبربورماعاصمةرانجون

رابحود.شوارعأحد

مصانعوتقوم.العالمفيللأرزالرئيسيةالأسواقمن

ومنذ.والحريريةالقطخيةوالملاب!رالخزفبصناعةرانجون

صغيرةمستوطنةهناككانتالميلاديالسادسالقرن

باسمالآنتعرفالتيالمنطقةتشغلداجونتحسمى

التاريخ،ذلكمنذصغيرةبلدةرانجونوظلت.رانجون

الملكأسسحينعشرالثامنالقرنمنالخمسينياتوحتى

البلدةأنقاضعلى،الحاليةرأنجونمدينةألونجباياالبورمى

علىالبريطانيونسيطر.الاسمبهذاولحمماهاالصغيرة

بكاملها.بورماعلىذلكبعداستولواثم،أم482رانجون

بينماالمدةفيالبريطانيينحكمتحقداجونمدينةوظلت

علىبورماحصلتأنوبعد،أم489حتىأ824

عامفىرانجونمدينةدمرهائلحريقشباستقلالها

وقد.ثانيةمرةالمدينةبناءأعيدماسرعانلكنام،519

بورماأصبحتمنذلصريعةبصورةرانجونسكانعددتزايد

مستقلة.

منواحدأم(.983-)0178سينجرانجيت

.البنجابأسدباسموعرفالهندتاريخفىالمهمةالرموز

مملكةيؤسسأنيحاولهنديحاكمأولوهو

في)إقليمالبنجابزعماءمنمهمزعيمابنوكان.السيخ

منعشرةالثانيةفىوهوأبوهماتالهند(غربشمالى

علىتغلبلكنهالامربادئفىصغيرةولايةفحكم،عمره
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تلكعلىالكبيرالأفغاننفوذوقلصالمجاورةالولايات

وأحدةدولةفيالسيخيوحدأنرانجيتأراد.المناطق

هيدولتهوجعل،والغربالشمالفيفتوحاتهفيفتوسع

منمنعوهالبريطانيينلكنالسند،واديفيالكبرىالدولة

توقيععلىوأرغموهواحدةدولةفيالسيخجميعتوحيد

المنطقة.فيالسلاملإقرارمعهممعاهدات

،للبحوثربحيةغيرمؤسسةراند.مؤسسةرالد،

للولاياتالختلفةالسياساتمشكلاتبدراسةتقوم

سلاحبدأ.القوميبالأمنالمتعلقةتلكخاصة،المتحدة

والتطويرللبحوثراندمشروعبانشاء،الأمريكيالطيران

بالنسبةالطويلالمدىعلىدراساتلتنفيذ،ام469عام

الصواريخع.لاالأرضيةالقواتباستخدامالعالميةللحروب

الجهاتأنإلا،ام489عاممستقلةمؤسسةراندوصارت

بتمويلتقوممازالتالطيرانسلاحولاسيماالحسكرية

أعمالها.

القوةمثلموضوعاتفيبالبحثراندمؤسسةقامت

)سابقا(السوفييتيللاتحادوالاقتصاديةالعسكرية

.المتحدةللولاياتالجويةالدفاعيةوالقدرات،والصين

فيوالتحكمالدوليالإرهاببدراسةأيضمأقامتكما

الأسلحةوتصميمالدفاعمصادروإدارةالنوويةالأسلحة

السمكريةوالظروفالأرضيةالأقمارواسمتخدام

العالم.فيواسمياسية

المتعلقةأبحاثهازيادةفيام()679المؤسسةبدأت

الجنائيةوالعدالة،بالمدنكالنقل،العسكريةغيربالمشكلات

معظموتعد.والإسكانالمياهوإمداداتالتعليموإدارة

تسليمهاويتم،سريةالعسكريةالمسائلعنالمؤسسةتقارير

وتدير.مباشرةالدفاعوزارةأو،الأمريكيالطيرانلسلاح

للمتخرجينوبرنامجاللجيمقأبحاثمركزأيضاالمؤسسة

فيللمؤسسةالرئيسيةالمكاتبوتقع.العسياسةتحليلفي

بولايةفرعأيضالهاولكنبكالفورنيا،مونيكا،سانتامدينة

واشنطن.

جوزيفهو.(م2791-8881)للوردا،ئكرا

البريطانى.الفيلمصناعةفيرائدامثالاكان.رانكآرثر

اهتماماتلهاكان،رانكآرثرمؤلسسةسماهاشركةأسس

التصوير.وآلاتالبولنجوألعابالرقصبصالاتكبيرة

ميداندخلوقدهمبرسايد.فيهلمدينةفيرانكولد

ثمالدينيةالأفلاملتشجيعالامربادئفيالأفلامصناعة

أقامتوقد.توجهاتهوتبدلتاهتماماتهتوسعتأنمالبث

وأنتجتلصغيرةاالمسارحمنعددارانكارثرمؤسسة

.المميزةالأفلاممنمجموعة

مؤرخ.(م6881-5971)فونليوبولد،نكهرا

النقديالمنهجأستخدامعلىالألمانالمؤرخينشجعألماني

كما.بموضوعيةأحداثهومعالجةالتاريخعلمدراممةفي

بالحلقاتمايعرفوهي،للتدريسجديدةطريقةأدخل

فيطرقهالألمانالمؤرخوناستخدم.ام084عامالدراسية

لهوظهرتورنجيا،فيرانكهولد.واسعةبصورةالتدريس

والجرمانيةالرومانيةالشعوبتاريخباسمكتابأول

البابواتتاريخكتابأيضاكتبكماأم(،82)4

ألمانيا.فيالدينىالإعملاححركةوتاريخ

ام(.869-91)80أنابيلالسيدة،رانكين

الأسترالي.الأحرارحزبفيعضواكانتأمشراليةلممياسية

لكوينزلاندممثلةالأسترالىالبرلمانتدخلامرأةأولوكانت

.أم469عاموذلك

ثمام،719إلى6691منللإسكانوزيرةعملت

إلى7191مننيوزيلندافيلأسترالياساميةمندوبة

أسترالية.دبلوماسيةبعثةتراسامرأةأولوكانت.أم749

بأستراليا.برزبينفيولدت

لمسبلعننفسهعزلعابدرجلالنصرانيةفياداهب

الرهبمنوالكلمة.لدينهنفعسهليكرسبمالاعتياديةالحياة

فيخصوصاالنصرانيةفىبارزدورللرهبان.الخوفبمعنى

كما،الشرقيةوالأرثوذكسيةالكاثوليكيةالرومانيةالكنائس

والهندوممية.،واليانية،البوذيةفيأيضاأهميتهمتظو

وينبغي.والصلاةوالدراسة،للعملأنفسهمالرهبانيكرس

إلىينضمأنرأهبايصبحأنيريدالذيالنصرانىالرجلعلى

احتفالفيالتحاقهيتم،التدريبمنفترةوبعد.دينيةرهبنة

علىالنصرانيالراهبيأخذأنالالتحاقطقوسومن.رسمي

أيةحيازةبعدميعدوأن،والطاعةوالعفةبالزهدعهدانفسه

رؤسائه.وطاعةالجنسيالنشاطعنوالإحجامممتلكات

منكثيرفيالأديرةتسمىوحداتفيالرهبانيعيش

مرشديها.تعليماتتتئمجموعةرهبنةوكل.الرهبنات

ويشجبهاالرهبنةيمنعالإسلاميالدينأنومعلوم

هذهفكلكهنوتاورهبنةالإسلامفيفليسويمقتها،

.مبتدعضلالالأمور

الرهبانية.؟الدين،الدينيةالحياة،البوذية:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.عشبة،الراهب

(.الراهب)عشبةالعربية

دينيةجمعياتفيعضواتالإدحسانرا!ات

الفقراء،خدمةفييعملن.عديدةنسائيةكاثوليكيةرومانية

واليتامى.والعجزةوالمرضى
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بناتجمعيةبتأسيس،أنإليزابيثالقديسةقامت

في،بولديفنسنتالقديسرعايةتحت،الإحسان

لأنهابمالاسمهذااختارت.الأمريكيةالمتحدةالولايات

فرنسا،فيالإحسانأخواتجمعيةمنالفكرةاستوحت

يدلويسوالقديس،بولديفنسانالقديسأسسهاالتي

هذهأصبحتألمجتمعوبتطور.أم306عامفي،مارلياك

عملت.الإحسانبراهباتتعرفمجملهافيالجمعيات

وأمريكا،الأقصىوالشرقأوروبا،فيالجمعياتهذه

اللاتينية.وأمريكا،الشمالية

الدينية.الحياة:أيضاانظر

الرحمة.أخواتأيضاعليهنويطلقا!!حمةراهيات

والمهمة.ال!ساثوليكالرومانالراهباتطبقةأوجماعةأعضاء

والمرضى،الفقراءرعايةهى،الرحمةلراهباتالرئيسية

هذهتأسستالصغار.وتعليم،المعوزاتالنساءوبخاصة

كاترينهيومؤلسستها،،أم827عام،دبلنفيالجماعة

(.كاترينماريالديررئيسةأو)ألامماكولي

أنحاءكلفىالرأهباتلهؤلاءجمعياتاليومتوجد

تخضع،منفصلةمؤسسة،البدايةفيالديروكان.العالم

منالعديداليومتنتميولكن.المحليالمطرانأوللأسقف

ومنزلة.مقاماالأرفعيرأسهامركزيةمنظمةإلىالأديرة

يهودية،أونصرانيةدينيةجماعةإلىتنتميامرأةاداهيلأ

فيهابما،الدياناتبعضأهدافها.لتنفيذحياتهاوتكرس

كهنوتيةدرجاتلها،والطاويةوالنصرأنية،،البوذية

هذهمن،الكاثوليكيةالرومانيةوللكنيسة.للراهبات

.أخرىنصرانيةطائفةأيةمنأكثرعددالدرجات

النصرانياتللراهباتالكهنوتيةالرتبومعظم

ولكنها،الدائمةللعضويةمختلفةمتطلباتلهاالرومانيات

رتبةامرأةتدخلفعندماالإعداد.منأعواماتتطلبكلها

قبلالترهبنتدعى،الروحىالتدريبمنفترةتبدأفإنهاما،

منكثيرفيتستمرالتىالفترةتلكوخلال.التثبيت

تصبح،أعوامعشرةإلى،خمسةمنالكهنوتيةالدرجات

رتبةوبعد.النصرانيةالدينيةالحياةبواجباتتماماملمة

قسمنفسهاعلىالمرأةتأخذ،هذهالتثبيتقبلالترهبن

السلعامتلاكعنتتخلىبأنتعدفهي.النهائىالولاء

.زواجدونوتبقى،رتبةمنهاأعلىهممنوتطع،الدنيوية

مقدسا،قسماأوبسيطا،قسماإماالوعود،هذهتكونوقد

إلزاما.أكثرالمقدسوالقسم

أمابمالأخت،بسيطاقسماأقسمتالتيالمرأةوتعرف

لقبولكن،راهبةفتدعىمقدساقسماأقسمتالتي

.الراهباتلخاطبةالاستعمالشائعالأنحق

الصحراءفىللنساءديرأولباخوميوسالقديسأقام

العصوروأثناء،الميلاديالرابعالقرنأوائلفي،المصرية

مثلفيتمامامنعزلةحياةالراهباتعاشت،الوسطى

فنسنتالقديسأنشأ،ام633عاموفي.الأديرةتلك

مكرسةكهنوتيةرتبةوهي،الإحسانأخوأتبولدي

هذهعضواتوتقومالدير.نطاقخارجالخيرلأعمال

الأطفالوتعليم،والمرضىبالايتامبالعنايةالرتبة

والبالغين.

الكنسيالمجلسبوساطةعصريةالراهبةحياةجعلت

الرومانيةللكنيسةتالغعالمىمجلسوهو،للفاتيكانالثانى

.ام659عامإلىأم629عاممنعقدهتم،الكاثوليكية

بأنلعضواتهاالانالكهنوتيةرتبمنوتسفالعديد

الدير،منبدد!رسميةغيرصغيرةجماعاتفىيعشن

والحجابالثوبيلبسنيعدنلمالراهباتمنوالكثير

.راهباتبقينأنهنمعالتقليديين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمعية،المقدسيسوعقلبالاحسانراهباتالأورسوليات

الكرمليونالرحمةراهباتالدومينيكانيولى

الفرنسيسكانلراهباتايرد

أبوم(.853-778هـ،238-)161راهويهابن

التميمىالحنظليمخلدبنإبراهيمبنإسحادتىيعقوب

أحد،الحفاظسيد،المشرقشيخعالكبير،الإمام.المروزي

والفقهالحديثلهاجتمع،الدينوعلماء،المسلمينأئمة

والزهد.والورعوالصدقوالحفظ

واليمنوالحجازالعراقإلىورحلنيسابور،نزل

عيينة،وابن،عليةابنعنروى.خراسانإلىوعادوالشام

الجماعةعنهوروت،وغيرهم،وعبدالرزاق،مهديوابن

منإمامإسحاق:عنهأحمدالإمامقال.ماجةابنسوى

الخراسانىرأيتإذاحماد:بننعيموقال.المسلمينأئمة

وقال.دينهفيفاتهمهراهويهبنإسحادتىفييتكلم

له.بصدقهوالمغربالمشرقأهلإسحاقساد:الدارمي

المسندأملىوقدوالثفس!ير.المسند،منهابممصنفات

حفظأ.إلآيحدثكانوما،حفظهمنوالتفسير

البلادفيالبريالنباتانظر:البيضاء.الرؤوس

البيصاء(.)الرؤوسالعربية

المتحدةالولاياتفيأطدقتعبيرالئحاسيةالرؤوس

الرئيسحكمانتقدواالذينالديمقراطيينمنمجموعةعلى

الاتحاديونادعىوقد.الأهليةالحربخلاللنكولنأبراهام

متعصبينكانواالنحاسيةالرؤوسذويبأنالخلصون
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النحاسيةالرؤوسذواتالسامةكإلأفاعيوأنهمللجنوب

النحاسيالسنتمنالحريةرأسقصوالأنهم،اللون

النحاسيةالرؤوسذووعارضوقد.لهمشارةووضعوه

أعلنواكما.الجنوبفيالعبيدلتحريرلنكولنمحاولات

العسكرية،للخدمةوالتجنيدالسياسيةللاعتقالاتعداءهم

.الحربلإنهاءالكونفدراليةالولاياتمعبتسويةونادوا

ولكنها،ام863عامبدايةفيقمتهاالحركةهذهوبلغت

وفوزالعسكريةالاتحاديينلانتصاراتنتيجةانتهت

.ام486عامالانتخاباتفيالجمهوريين

منبريطانيةعائلةعلىيطقالذيالاسمراوشرى

والمصلحينالصناعةأربابمنالكويكرزطائفة

الاجتماعيين.

صناعةألمس!م(.5291-1)836راونتريجوزيف

فتحمنأولكان.يوركمدينةفيوالشوكولاتهالكاكاو

الاجتماعية.والخدمةالصناعيةالرعايةميدانفيجديدابابا

.يوركمدينةفيولد

ابنأم(.549-)1871راونتريسيبومبنجامين

منقدم.يوركمواليدمنأيضاوهو،راونتريجوزيف

فلقدالفقر.قضيةفيللبحثهامةخدمة،كتاباتهخلال

الفقر:عنوانتحتأم109فيصدرالذي،كتابهكان

والأحوالللدخولمفصلةدرالممةوهوالمدينةلحياةدراسة

بعنوانثانيةدراسةوفي.يوركفيالعاملةللطبقةالمعيشية

المديخةأنكيفراونتريأوضحام(،149)والتقدمالفقر

الأحوالبتحسينالخاصةالجهودمناستفادتالكبيرة

الأحرار،حزبفيعضواراونتريكان.الاجتماعية

.جورجلويدالبريطانيللسياسىحميماومؤيدا

.(8291-091)9أديتدوروثي،راونلى

بريطانيا،فيالتنسلاعباتأمهرمنواحدةكانت

ويمبلدونبطلةكانت.الهجومفيبأسلوبهاواشتهرت

فازتكما.3791وعام3491عامفيالسيداتلفردي

أعوامفيالختلطللزوجيويمبلدونبطولةبلقبأيضا

التىالأخرىإنجازاتهاومن.351،3691!،3491

للعبالبريطانيةبالبطولاتفوزها،التنسلعبةفيحققتها

.ام3391،349عامفىوذلكالترابيةالملاعبفي

الغربية.ميدلاندزلماقليمددليفيولدت

القديدة.الجذريةالخضراواتأحدالمخزئيالراوفد

منأخرىمناطقفيينبتولكنهمنغوليا،الأصلىموطنه

لتخزينأصفر،لونهكبيرجذروللنباتوأمريكا.أوروبا

وينتج.الأرضتحتالأخرىالجذورمنوكتلةالغذاء

.مميزةنكهةذاتحمراءبعحمارةمكتنزةسيقالهانحزنيالراوندنبات

الحلوف!هائرمخهتصنعألهإلاالخضراواتمنالراوندأنمنالرغمعلى

.الطعامبعدتقدمالتى

.كبيرةوأوراقوسيقانكثيفةقصباتمنهاتنموبراعم

وقدالعصير.ذاتالحمراءالسيقانهويؤكلالذيوالجزء

علىتحتويلأنها،الأوراقيأكلالذيالشخصيمرض

.السامالأوفياليكحمضأملاخ

يحضرونهالناسأنإلا،الخضراواتمنأنهورغم

ويباع.الأكلبعدحلوىلاستعمالهفطائرشكلفيأحيانا

سيقانهأكلالناسيفضلولكن،علبفيأومجمدا

خواصوله)ج(،فيتامينمنقليلعلىيحتوي.الطازجة

ملينة.

تنموالتيالنباتاتولكنالبذور،منالكثيرنباتاتهتنتج

يعملولذلك.الأصليةكالنباتاتليستالبذورهذهمن

براعمتحملحتى،الكبيرةالسيقانزراعةعلىالمزارعون

خمسمنالنبتةوتعيش.جديدةنباتاتمنهاتنمو،متعددة

وتصيبهالحشراتتهاجمهمااونادر.سنواتثمانيإلى

قليلة.أمراض

م(.985-082هـ،452-02)5الراونلىيابن

إلىنسبةالروانديإسحاقبنيحىبنأحمدالحسينأبو

إبانفىكان.أصبهانبنواحيقازانقرىإحدىراوند،

ولكنه،الشيعةإلىوانحاز،عليهموخرجمعتزليا،شبابه

،النبوةومعجزات،كليةالدينأنكرثم،عليهمانقلب

،القرآنإعجازالإسلامنظروجهةمنجميعاوأهمها

بالعربية.الناطقينغيريلزملاالإعجازهذاأنبحجة

كتابأ،عشروأربعةمائةنحوالمصنفةالكتبمنوله

الزمردوكتاب،التاجوكتاب،المعتزلةفف!ائحكتابمنها
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علماءمنجماعةمعومناظراتمجالسوله.ذلكوغير

الكلامأهلنقلهامذهبيةنظراتلديهكانتوقد،الكلام

كتبهم.فيعنه

منكانالراونديابنإن:التراجمأصحاببعضقال

علىقادرالبشريالعقلأنادعىوقد،الزنادقةمشاهير

ولاللوحيضرورةفلاثمومنوالشر،الخيربينالتمييز

إلىآرائهبنسبةإلحادهنشرعلىيحتالوكان.للنبوة

البراهمة.

للذيننموذجالعلماءمنكثيرنظرفيالراونديوابن

بعضهمقالحتىالمجرد،العقلىالاتجاهتفكيرهمعلىغلب

والسنةبالوحىيحفللمجعلهالقاصرللعقلاتباعهإن:عنه

السليم،الفويوالمنطقالمستقيمالصراطعنفزاغ

البعدكلبعيدةللحقمبايخةللمنطقمجافيةأفكارهفجاءت

.ال!سلامهلمناهبنعن

ببغداد.وقيلالتغلبيطوقبنمالكبرحبةتوفي

الراوية.حمادانظر:.حماد،الراوية

بريطاني،عالمأم(.1507)627!جونراي،

يعد.الأصليةبمواطنهاوالحيواناتالنباتاتبدراسةعني

1662بينماالفترةفيتنقل.الحيوانلعلممؤسسا

لهتلميذمعالغربيةأوروبابلدانمختلفبينم6661

مختلفةعيناتجمعاوقد.ويلجوبيفرانسيسيدعى

إلىعودتهمابعديصنفاهاأنوحاولاالبلادتلكمن

إنجلترا.

النباتعيناتتصنيفالأمربادئفيرايحاول

عاجلالموتلكنالحيوانعيناتتصنيفتلميذهوحاول

تصنيففيتلميذهعملرايفأكمل؟ويلجوبيتلميذه

.الحيوانحياةوتوصيف

بإس!ض.نوقيبلانفيرايمماولد

منواحد(.أم299-1291)ساتياجيتراي،

باللغةأفلامهمعظمكانت.الهنودالسينمائيالإخراجرواد

الذيالطريقأغانيفيلمهورايإنتاجأولوكانالبنغالية

سنةالسينمائيكانمهرجانفينصأحسنجائزةأكسبه

النجاحهذابعدأنتجهاالتيالأفلامرسختوقد.أم569

كلكتا.فيرايولد.الإخراجفيالعالميةمكانتهالمبكر

فىإعلانيةمؤسسةفيوعملبها،الرئاسيةالكليةفيتعلم

،أم4391569بينماالمدةفىتجاريبرنامإذأعي

.الأفلامإخراجفىجهودهليكرسالإعلانيالعملتركثما

وفريقمدربينغيرالطريقأغانيفيلمفيممثليهمعظمكان

.الخبرةتنقصهالفيلمهذافىمعهيعملكانالذيالعمل

أبناءمنواحدوهوألوقصةالويقأغانيفيلمويحكي

كلفينفسهرايأقحم.بنغاليةقريةفيبراهميةعائلة

التصويرأعمالذلكفىبماوالإنتاجبالإخراجيتعلقشيء

الناجحةأفلامهمنكثيركانتالازياء.وحتىوالتصميم

طاغورالبنغاليالمؤلفلقصصوتنقيحااقتباسابعدفيما

ام(.)849والعالمالبيتفيلممثل

فيالناسآراءرصدعمليةبهيقصدتعبيرالعاما!أي

الاراء،مثل،عامةخلافيةمسائلحولماقوأومجتم!

قضيةبأن،المثالسبيلعلىالقولويم!ش.والمعتقدات

التيوالصيغ،الدوليةالمنظماتإطارفيالأمبينالتعاون

لابينماالاراء،حولهتتباينأنيمكنأمرتتخذها،أنيمكن

قابلةمسألةالشمعي!،حولالأرضدورانيعدأنيمكن

الشك.إليهايرقىلاحقيقةلأنهاللاختلاف

تؤثرمسألةالسط!علىتبرزعندما،العامالرأييتبلور

مطروحاموضوعافتصبح،الناسمنكبيرعددعلى

نأإلىحولهاالجدلويدور،والمناظرة،الحرةللمناقشة

القضايانقاشهوالعاموالرأي.إجماعإلىالناسيصل

يختلفوهوالأمر.بدأيةفىالبحثبساطعلىمووحة

فهوبها،يمرالتىالمراحلحعسب،ومضمونهمحتواهفي

وضوعوعدم،بالغموضالأولىمراحلهفييتسممثلا

فيالمطروحةالقضاياحولالمعلوماتتتوفرلاكما.الرؤية

تتطابقأنيمكنأخرىمراحلفيولكن.المرحلةهذه

ومن،عامةمسائلحولالناسمنكبيرعددنظروجهات

التيالسبلعلىالاتفاقويتم.الأغلبيةرأيتشكلثم

الذيالتصويقمثل.الأهدافهذهلتحقيقاتباعهايمكن

.العامللرأيشرعيةيضفي

الحكوميةالقراراتصانعىعلىالعامالرأيتأثيريتخذ

علىتقتصرولاشتىصورا،والمجموعات،القيادأتمن

القياداتأنتخاباتتعدالغربيةالأنظمةوفي.واحدةوسيلة

الرأيخلالهامنيحكمالتي،الأساليبأهممن،السياسية

يمكنولكن.العامةللمناصبالمرشحيناختيارعلىالعام

الحكوميةالسياساتصنععمليةبأنالصدد،هذافيالقول

القضايافىالرأيعنالتعبيرأنكماوالتقيد.ء،بالبطتتسم

اتخاذهمعندالسياسيينعلىيؤثرأنيمكن،العامة

لأن،الحسبانفيتؤخذلاقدالاراءهذهولكن.القرارات

شريحةعادةويمثل،وعاطفي،ثابتغيرالعامالرأي

فىيوجدكما.بالاحتجاجصوتهارفعفينشطةاجتماعية

!حلاالتىالصا!ه،الأغلبيةعليهايطلقماالمجتمع

ارائها.عنبوضوح

ينصب،العامالرأيتواجهالتيالإشكالاتهذهورغم

دراسةعلىالغربيةالديمقراطيةالمجتمعاتأهتماممحور
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وسائلعدةوتستخدم.والجماعاتاللأفراد،آراءواستقصاء

منعيناتومسحالاستبانات،خلالمنالعامالرأيلقياس

نتائجدقةوتعتمد.الاجتماعيةالشرائحمختلفاراء

بها،القائمينجميعجهودعلىالعامالرأياستقصاء

المناسبة.الاستبانةوتصميم،العيناتاختيارفيومقدرتهم

.الأحيانبعضفيالنتائجهذهالصوابيجانبوقد

رأيعلىالجمهورإجماعصعوبة

الأفرادمنمجموعةإلىالجمهور،مصطلحيشير

هؤلاءمصلحةتتأثروقد.خلافيةقضايامناقشةفيتشارك

تتسم.الخلافحسمعنالمتمخضةبالنتائجالأشخاص

قطاعاتشملقدكماالتنطم،ودقةبالاستقرار،المجموعة

نأويمكنالقطر.فيكافةالمواطنينأو،المحليينالسكانمن

يصعبحيث،منظمينغيرأفرادمنالجمهوريتكون

تجمقدمختلفةلأسبابولكن.معرفتهمأو،تحديدهم

وقد.للنقا!قالمطروحةالقضايافيمشتركةمصلحةبينهم

الفرصةتتاحبحيثالحجمصغيرالجمهورهذايكون

المباشر.وألاتصالالمحادثاتخلالمنالقضايالمناقشة

انتشار،الحديثةالاتصالوسائلتطورعنتمخض

ترتبوقد.للجدلالمثيرةالعامةبالمسائلالمتعلقةالمعلومات

ذاتالقضاياهذهمناقشةفيالمشاركيندائرةاتساععلى

إنسانيةلتجمعاتجديدنمطظهور،المشتركالاهتمام

وأصبحت.مباشرةشمخصيةبعلاقةمعاترتبطلاعريضة

فيالمنتشرينالمواطإنعلىتقتصرلاالتجمعاتهذه

.الأخرىالأقطارحدودإلىامتدتبل،الدولةأرجاء

هذهبينالمباشرالاتصالصعوبةإلىالتطورهذاأدى

صحافة،منالإعلاموسائلدوربرزوهنا.الجماعات

فيالجماعاتهذهربطفي،وأفلام،وإذاعةوتلفاز،

الجماعاتهذهأنماطوتعددت.ببعضبعضهاالمجتمعات

كلوأصبحت،التركيبالمعقدةالمعاصرةألمجتمعاتفي

مثل،المتخصصةاتصالاتهاوسائلتديرمجموعة

فيلبرامجالمالىالدعمتقدمكما.والمجلات،الصحف

الجماعاتهذهعضويةوشملت.والإذاعةالتلفاز،

أفكاراتمثلأصبحتبحيث،ووطنيةمحليةمنظمات

شخصلأيويحق.للجدلالمثيرةالقضايافيمتباينة

وقتفيالمنظماتهذهمنعددلعضويةالانضمام

منعددمناقشةفىالمشاركةيمكنهكماواحد،

نأيمكنمعينةقضايافياراءوتبني،الختلفةالمشكلات

فىالرأيفتبني.أخرىقضايافيآرائهمعتتضارب

معيتعارضأنيمكن،المثالسبيلعلىاقتصاديةمسائل

والانتماءات،الأخلاقيةوالقناعات،الدينيةالمعتقدأت

التيالمحاولاتهذهخضمفىالجدلويحتدم.السياممية

المتباينة.الآراءهذهبينللتوفيقتبذل

العامالرأيئشكيلعملية

يتخذهأنيمكنالذيالموقفعلىعواملعدةتؤثر

دوراوالميولالقيموتلعب.العامةالمسائلإزاءالجمهور

تحديدالصددهذافيويمكن.الناسآراءتشكيلفيكبيرا

وسطالرأييتشكل:الأولىالمجموعة:مجموعاتأردغ

الإلمامومحاولةالواسعالاطلاعخلالمنالمجموعةهذه

خلالمنقناعتهاترتكز:الثانيةالمجموعة.بالمعلومات

منأراؤهاتخل:الثالثةالمجموعة.العارضةالانطاعات

المجموعةأما.كاملةفكريةوباستقلالية،بالآخرينتأثرغير

المحيطةوالجماعات،والرفاقالأصدقاء،بآراءفتتأثر،الرابعة

تبنيبإم!ظنيةالسياقهذافيالتأكيدويمكنبها.

تفسيرهمعلىترتكزمتباينةأفكاراالمستنيرينالأشخاص

العالمشعوبتعارض

تسببهلماالنوويةالأسلحة

للبشرية.دمارمن

الصورةفىالمتظاهرون

إلتاجإنهاءإلىيدعون

الووية.الأسلحة
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ورغباتهم،،بمصالحهمتتأثرمختلفةمنطلقاتمنللحقائق

مسبقة.أحكامأو،وهمومهم

فىكبيرادوراالمشهورينالأشخاصبعضيؤدي

كاملبإلمامالأشسخاصهؤلاءولمجميز.العامالرأيتشكيل

فىفائقةوبمقدرة.العامةبالقضاياالمتعلقةالحقائقبجميع

الجمهورإقناعمنيمكنهمممامعها،التعاملأساليبتحديد

يتصدىأنويمكنبشأنها.قراراتخاذأومعينةفكرةبتبنى

وأأفرادأبصفتهممغمورونأوعاديونأشخاصللقيادة

أفكارهاتنشرأنالجماعاتهذهتستطيع.مجموعات

التيالشفهيةالأحاديثخلالمنتدريجياالجمهوروسط

صياغتها.فىوتساهمالجماهيراراءعلىالوقتبمرورتؤثر

التىالمثيرةالدرأميةالأحداثتؤثرالعوامللهذهإضافة

منكبيرعددأنتباهجذبفيالشخصيبالبعدتتسم

ويمكن.آرائهمتشكيلفىكبيربدورتقومثماومنالأفراد،

الاقتصاديالكسادإسهامبمدىالصددهذافيالاستشهاد

جذبفيأم039عامفيأمريكاضربالذيالكبير

يمكنلذلكإضافة.الاقتصاديةالإصلاحاتلأهميةالانتباه

ألمحاضرات،لمئاتالممكنمنيكنلمبأنهالقول

والمواعظ،الصحفوافتتاحيات،الاذاعيةوالأحاديث

مماأكثرالجمهوروجدانفيأعمقآثاراتتركأن،الدينية

التحولفىالفقروانتشار،البطالةظاهرةتفاقمأحدثه

المثيرةالمواضيعمختلفعنيتمخض.العامللرأيالجذري

الغربىالمجتمعوفيالجمهور.منسريعةفعلردودللجدل

المتعلقةوالتشريعاتالإجهاضالمواضيعهذهتش!ل

الخارجية.السياسةوقضايا،الحكوميةوالسلطة،بالخدرات

الرأيعلىمؤثرةقوةوالسلامبالحربالقضاياتشكلكما

.العام

العامالرأيعلىالتأثيرأدوات

نشرفيكبيرادورأ،العامالرأيعلىالتأثيرأدواتتؤدي

الوسائطهذهوتتخذ.العامةبالقضاياالمتعلقةالمعلومات

ربماأو،مجموعاتأوأفرادمنتتكونفقد.شتىأشمكالأ

الجماعاتتواصلفىتساعد،آليةوسائلشكلتتخذ

منليسبأنهالصدد،هذافىالقولويمكن.ببعضبعضها

صانعةالعامالرأيعلىالتأثيرأدواتتصبحأنالضروري

صناعته.علىتؤثرأنيمكنولكنالرأيلهذا

،باجوتالإنجليزيالناشرذكر.إعلاميةمؤسسةأقدم

علىالتأثيروسائلأقدمبأن،الميلاديعشرالتاسعالقرنفي

يتبادلهاالتيالعامةالأحاديثفىتتمثلالعامالرأي

،الشوارعمثل،أماكنعدةفىوالمعارفالأصدقاء

هذهتزالولا.والمنازل،والمنتديات،العامةوالأماكن

ففي.العامالرأيتشكيلفيمؤثرادوراتؤديالومسيلة

الوحيدةالوسيلةالشفهيةالأحاديثكانت،الغابرةالأزمان

تشكلالتي،الأحاديثهذهوتبدأ.العامالرأيتعكسالتي

وديةبمناقشات،الجماعاتبينالتواصلفىالأولىالخطوة

عامةخطبةإلىلاحقةمرحلةفيتتحولثمالأصدقاء،بين

التعبيرمنبليغخطيبفيهايتمكن،دينيةموعظةأو،مؤثرة

مشكلاتأو،معينةبقضيةيتعلقفيماالسائدالرأيعن

للبحث.مطروحة

واورات،،والكتب،الخطبكانت.الصحافة

حتى،العامالرأيتعكسالتيالرئيسيةالوسائلتشكل

ذلكأعقابفيوبرزت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمطلع

الذيالأمرتداولها،وانتشر.ضخمةبأعدادالصحف

.العامالرأيتشكيلفيفاعليةالوسائلأهممنجعلها

الذينالقراءمنعريضةقاعدةصحيفةكلوطورت

العامة.بالمسائلالمتعلقةوالآرأءالأخبار،منهايستقون

قويانفوذاوتمارسكبيرا،دورأتؤديالصحفأصبحت

التيالمنافسةال!خرىالصحفإلاتحدهلاالجمهور،على

فيمؤثرةقوةالمجلاتأصبحتكما.مخالفةاراءتعرض

فنتطور،الصحفانتشارصاحب.العامالرأيمماتشكيل

تشكيلفيفاعلةقوةأصبحالذياسمياسيالكاريكاتير

فييبالغأنيمكنالكاريكاتير،فرسام.الصحففيالرأي

والقضايا،الأفكار،ويعكس،البارزينالاشمخاصرسم

معظمويهدف.الكتابةمنأكثرمؤثرساخربأسلوب

العواطف،مخاطبةإلى،ذلكوراءمنالكاريكاتيررسامو

ترتكزالتى،العقولمخاطبةمحاولةمنأكثرعليهاوالتأثير

.للأحداثالعميقةالتحليلاتعلى

الفعالةالوسائلأهممنأيفئاالأفلامأ!بحت.الأفلام

منغيرهاعنالأفلاموتتميز.العامالرأيعلىالتأثيرفي

تكنلمالتيالأحداثعنحيةعروضابتقديمها،الوسائل

كما.المطبوعةالتقاريرأو،الشفهيةالوسائلمنلتعرف

وأفكار،،لعاداتموثقةعروضاللمشاهدينالأفلامتقدم

علىوتعرض.ولغتهم،ثقافتهمعنتختلفحياةوأساليب

عامة.قضايافينظروجهاتعنتعبرأفلامالشالشة

الوثائقية،والافلاموالصورالأنباء،شرائطوتستخدم

الدعاية.ونشرالأخبار،بثفيالمتخصصةوالأفلام

الذيالأمر،المشاهدينعواطفالبصريةالوسائلوتخاطب

.المؤثراتلهذهبينهمسريعةاستجابةإلىيؤدي

الجهازينهذينمنكليخاطبوالتلفاز.الإذاعة

،أصواتخلالمنمنازلهمفىالبشرملايين،مباشرة

الأهميةذاتوالشخصيات،والمعلقينالمذيعينوكلمات

عندللأحداثحيةصوراالوسائلهذهوتبث.الخبرية

الصحف،محليحلالموالتلفازالإذاعةإنوقوعها.

هذاتكملانأصبحتابلالمعاصرالإعلامفى،والأفلام
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وأخيرأوالاراء.المعلوماتلنشروسائطبوصفهماالدور

بالحدشة،مقارنة،القديمةالاتصالوسائلبأنالقوليمكن

دراساتتقديممنمكنهامماالكافىالوقتلهايتوافركان

والتلفاز.الإذاعةتقاريرمنعمقاأكثر

والمؤسسات،المدارستؤدي.التعليميةالوسائل

وسائلمنجزءابوصفهامهضادورا،الأخرىالتعليمية

التىالمقدرةفيالوسائلهذهأهميةوتتركز.الرأيصنع

ووجهات،الأساسيةالميولوتطويرتنميةفىبهاتتمتع

التيالقضاياإزاءالجمهوآراءتشكيلفىتؤثركماالنظر.

التعليميةالوسائلوتنشر.الأحداثمسرحعلىيومياتظو

الاجتماعية،الحياةجوانببجميعترتبطالتيالمعارف

الضروريةالمهاراتتقدمكما.والاقتصادية،والسياسية

بالتطوراتالمتعلقةالمعلوماتتحليلفيالجمهورتساعدالتي

.المعاصرة

فيالمتخصصةالجماعاتتعد.الأخرىالوسائل

القوىأهممن،والدينية،والسياسية،الاقتصاديةالدعاية

دورلهانفوذا،أقلجماعاتتوجدكما.المجتمعفىالمؤثرة

،الأخلاقفىالعامالرأيمنمختلفةأنماطتشكيلفي

الأدبيةوالمذاهب،العرقيةوالتوجهات،الوطنيةوالأمور

انظر:.العامالرأيمنأخرىأنماطإلىبالإضافةوالفنية

صناعةفيمؤثرادوراالأحزابتؤدي.السياسيةالدعاية

كما.الضخمالإعلاميجهازهاخلالمنالعامالرأي

استمالةإلى،والوطني،المحلىإطارهافىالح!صماتتسعى

الإشارةوتحدربرامجها.تنفيذمنتتمكنلكيالعامالرأي

منالاقتصاديةالجماعاتدورلأهميةالصددهذافى

علىالتأثيرفىالعامةوالعلاقات،والإعلان،الدعايةخلال

جماعاتوهناكوبضائعها.خدماتها،لتسويقالجمهور

والزراعية،،العماليةالنقاباتمثلالمجتيم،فيأخرى

أنفسهابتنظيمالجماعاتهذهتقوم.المستهلكينواتحادات

مصسالحها.يخدمعامرأيوتطويرصياغةبهدف

والحكومةالعامالرأي

،الجماعاتمختلفبينالاجتماعىالتعاي!يقتضي

صبغةالمجتمععلى،تضفيوتنظيمات،ضوابطوجود

النظمفي.والفوضى،الصراعمنيقللمماالاستمرارية

علىالضبطوسائلاستخداميعتمد،الغربيةالديمقراطية

القادةبعضقاموقد.المجتمعأعضاءلأغلبيةالطوعىالقبول

،المعاصرةالمجتمعاتوبعض،السابقةالمجتمعاتفي

التيللقوانينالامتثالعلىالناسلإرغامالعنفباستخدام

منالنمطهذافييكفيكانوقد.عليهمفرضت

الأثرلإحداث،العنفباستعمالالتهديدمجردالمجتمعات

مختلفةوسائلالقياداتبعضاستخدمتكما.المطلوب

بعضقيامذلكعنتمخضوقد.شعوبهملخداع

هذهمنالجمهورتحميالتىالتشريعاتبسنالحكومات

والبيع.،والإعلان،الطبفيللأخلاقالمنافيةالممارسات

انظر:.أخرىمجالاتلتشملالتشريعاتهذهوامتدت

.الاحتيال

أكثرمن،المطوعاتعلىوالرقابة،الدعايةتعد

علىالتأثيربهدفالحكوماتتستخدمهاالتيالوسائل

إقناع،الدعايةخلالمنالحكومةوتحاول.العامالرأي

الخرجيشكلوسياستها،برامجها،قبولبأنمواطنيها

لهمويحقق،بهمالمحدقةالأخطارمنينقذهمالذيالوحيد

.طارئأيمواجهةمنيمكنهمكما،الحربفيالنصر

وسيلةتستخدمالدعايةبأنالصددهذافيالقولويمكن

عليه.للسيطرةأداةكونهامنأكثر،العامالرأيلصياغة

تحاولالتى،المضادةبالدعاية،المطبوعاتمراقبةوترتبط

انظر:.للحكومةومؤيدة،مواليةبفكرةمعينةفكرةدحض

السياسية.الدعاية؟الرقابة

العلاقات؟الإعلان،العامالرأياستطلاعأيضا:أنظر

العامة.

العهدمنالأخيرالسفرهوالرؤياسفر.سدرالرؤيا،

القديسرؤياباسمكذدكويعرف.الإنجيلفيالجديد

،جوناسمهشخصالكتاببتأليفقامالإبحيلى،يوحنا

نحوإيجةبحرفيباتموسجزيرةفيالمنفىفييعيشكان

ليسهذا،جونبأنالمفكرينمنالكثيرويعتقد.م9ءعام

نفسه.الاسملهآخرشخصولكنه،نفسهالمنصرجون

أدباسمهالأدبمنخاصلنوعمثالأالرؤياسفريعد

الأدبمنالنوعلهذاالاخروالمثال،الإنجيلييوحناالقديس

الأسفارمنوكغيره،دانيالسفرفييوجدالإنجيلفي

منيعانونالذين،الأشخاصالسفرهذايخاطب،الإنجيلية

والتحمل،الصمودعلىويشجعهم.والظلمالاضطهاد

ينقذهمعندما،العالمنهايةبقربإيمانهمخلالمنوذلك

بلغةالتنبؤهذاعنالمؤلفعبروقدالشر.قوىبتدميرالله

أماالسفر،لهذاالأصليينللقراءواضحةالرموزهذه.رمزية

وتحتاج،غامضةالرموزهذهفإن،المعاصرينللقراءبالنسبة

السفر.لهذاالأصليالمعنىلفهمعميقةدراسةإلى

العلم.انظر:.علم،الرايات

نيوالسياسةالعملفيفاعلادوراأدتعائلةاسمراييي

ستراليا.أ

سيدةكانتام(.585-0771)رايبيماري

والشحنالأرضفياستثمارأتلهاوكانمشهورةأعمال



يتدجو،لترا69

فاعلاهتماملهاوكان.سيدنيفىالتجزئةوتجارةالبحري

الاجتماعية.بالأنشطة

سنوفي.هايدوكماريوسميتإنجلترافيولدت

الخيل،سرقةبتهمةسجينةأسترالياإلىنقلتعشرةالثالثة

مأ497عاموفيام297أكتوبرفىسيدنىإلىووصلت

المستقلينالأحرارالتجارأوائلأحدرايبىتوماستزوجت

لولاية.با

ماريحفيدأم(.129-)1821رايبيقوماس

دخولهقبلتسمانياوزراءرئيسأصبح.رايبيوتوماس

بلدةفيالأنجليكانشمامسةرئيسوكان،البرلمان

.لونستون

أستراليةشاعرة(.-أم19)5جوديت،رايت

التانية.العالميةالحرببعدفيماالأستراليالشعروزعيمة

فيه.عميقةجذورولشعرها،الريففىحياتهامعظمقضت

منأجيطلقصيدتها

ثم!!مهىأم(،59)9الرجال

77استندتتاريخيةحياةسيرة

س،الرياديالتاريخإلىفيها

كأع4-فيالاخرىالحلقةلأسرتها.

33"ءكاأالبكاء!يالتارلهذا

صى-!-*والتيام(،819)للموتى

!هه!به!3؟لا?!برير*بر5؟4تربيةأثرعنخلفيةتعطنا

!3العسكانعلىالأغنام

رايتجوديثالطبيعيةوالمناطق،الأصليين

القصصمنمجموعةرايتوكتبتألعشراليا.في

منوعدداأم(،)669الحبطبيعةمنها،القصيرة

النقديةالمقالاتمنوالكثير،للأطفالالكتب

الشعرفيالفكرانشغال.الأدبيةوالاستعراضات

التيالمهمةالدراساتإحدىهيأم(،)165الأسترالي

مجموعةام(،)759دعيتولأتي.الشاعرةبهاقامت

رايت.كتبتهاالمقالاتمن

الأولالشعريكتابهاصدورعندرايتشهرةبرزت

عل!الكتابهذاويحتويأم(،9)46ا!لتحركةالصورة

لم،أياميمنالجنوبو"!إلى"بلكى"،متلالمعروفةأشعارها

لرجلامرأةالأخرىكتبهاوتضمبوراء/.وءلمخاتم

ام(،)559النارانأم(بم)539البوابةام(،)949

عائشأم(بم)669الآخرالنمفأم(؟)629الطيور

أم(؟)769أخرىأشعارالأخير،الربعأم(،)739

الشجرةهىمختارةوأشعارأم(،)719مجمعةأشعار

،طبعاتفيأعمالهانشرتوقدأم(.)789المضاعفة

.متعددةشعريةمجموعاتوضمن

منصغيرةمجموعةمنواحدة،رايتجوديثوتعد

بالاهتمامجديرةفمخصيةوهي.الأسترالياتالشاعرات

الشعرية،مقطوعاتهابعضفىالأنثويةللنواحى

حديثاالطبيعيالأستراليبالأفقالعميقولاهتمامها

وهناكبالصور.غنيامفعما،أسلوبارايتوتمتلك.وقديما

التفكيرتحركالتيالأعماقلفهمقصائدهاكلفىسعي

رشاقةبينأشعارهافيرايتوتمزج.الإنسانيوالعمل

تحققإنهاالنقادأحدقالوقد.الفكريةوالدقةالغناء

خلالفينفسهاعنمعبرة،الأستراليةبالأرضالتعرف

بالزمنحارإحساسرايتشعرفىويظهر.بالبيئةعلاقتها

والتاريخ.،والذكريات،وزواله،الإنسانبعمروعلاقته

فيرايتوتعلق.التشاؤمعنبعيدبالزمنرايتواهتمام

وبخاصة،الناسبهيدينماعلىأشعارهامنكثير

للتاريخ.،الأستراليين

تحليلفىالتأثير،قويةرأيتنرىالمتحركةالصورةففى

متقدمة،شابةأسترالياترىوهي.الأزليةالمتحركةالصورة

التاريخ.فىضاربةأرضأيضاولكنها

فيأرميدأليقربرايتأرندلجوديثولدت

.الأغنامرعاةمنعائلتهاكانتحيثويلز،نيوساوث

وجامعةنيوإنجلاندبناتمدرسةفيتعليمهاوتلقت

.أم679عامماكينى.ب.خزوجهاماتوقد.سيدني

.واحدةابنةلرايت

مشوارعبربعمقفيهرايتشاركتماأعظممن

وقدأستراليا.فيالبيئةعلىالحفاظحركةهوحياتها

علىالحفاظمؤسسةفيالحياةمدىعضؤارايتاختيرت

ا!لرجانيالمعركةأرضفي.أم819عامأستراليافىالبيئة

البيئةحماةبينللقتالوصفارايتتقدمأم(،)779

فيالمرجانيةالشعبحوائطعلىالنفطوصناعة

باتفاقيةنطالبنحنكتابهاويفحص.كوينزلانلى

الأصليينالأستراليينالمواطنينبينالعلاقةام(،)859

للمواطنينالقانونىالمركزإلىبالإضافة،والأوروبيين

الأصليين.الأسترالبن

كاتب.م(0691-091)8ريتشارد،رايت

فىأهميةالأكثرالأسودالأمريكيالكاتبيعتبرأمريكى

وانتقاداتهالفنيامتيازهمنشهرتهرايتاكتسب.زمانه

.العنصريللتمييزالصريحة

فيألفهاكتبأربعةنتيجةأيضاشهرتهرايتاكتعسب

وفيام(،)389تومالعمأطفال:وهيالمهنيةحياتهأوأئل

عن،الجنوبمنقصصأربعمنتتكونالأولىنسخها

رايتورواية.العنصريالعنفضحاياالسودالذكور

الأ!رتوماسقصةتحكىأم(،049)البلدابنالأودى



79لويدفرانك،رايت

،عمرهمنعشرةالتاسعةفىشيكاغو،منأسودشابوهو

،توماسملاحقةوتتم.مقصودةغيرجريمةيرتكب

الظلمالروايةوترفض.بالإعدامعليهوالحكمومحاكمته

ارتكابعلىتوماستجبربيئةيخلقالذيالعنصري

أشخاصلمانتاجتهددالبيئةهذهأنرايتويحذر.الجريمة

تاريخفهوأسودصوتمليون21أمما.قيمماسمثلآخرين

الغلاموفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىللسود!صور

فيوشبابهطفولتهفيرايتقصةتجدام(،)459الأسود

وتنيسى.مسيسيبيولايتي

أفكارهعنخياليةغيركتباوأيضاشعرا،رايتكتب

وهيأم(،)579انصتوا:البيضالرجالأيها.وتجاربه

رؤيتهرايتويشرح.مقالاتهبعفأهممنمجموعة

كتاباتمجموعةفيمقالةفيالشيوعيةعنالمستقبلية

أم(،)949فشلالذيالإلهسميتسابقينلشيوعيين

الأمريكيالجوعفيالذاتيةسيرتهكتابةفيرايتواستمر

ناتشيز،قربرايتولد(.موتهبعدأم779عام)طبع

الأمريكية.المتحدةالولاياتفي،بمسيسيبي

أم(.749-1861)ألمروثالسير،رايت

أهمولكن،الدمتجلطأبحاثعلىركز،بريطانيطبيب

اكتسابروادمنكان.التطعيمعلىمنصباكانأعماله

عامعينوقد.التطعيمطريقعنالتيفوئيدمرضضدالمناعة

مستشفىفيالأمراضعلمفياختصاصئا،أم209

كانلامعا،بحثفريققادحيث،لندنفيماريسانت

فليمنج.ألكسندرضمنهم

أسهمام،189-4191الأولىالعالميةالحربفى

في،تياسمدلتونفيولد.التلوثمقاومةعلومتقدمفي

بإنجلترا.يوركشاير،شمالى

ضرةمحا.(م2581-5971)سميس!را،يترا

حقوقلماعلاءاشتغلت.الأصلأسكتلنديةوصحافية

علىوعملت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالإنسان

وإلغاء،المرأةحقوقتدعيم

العامةوالتربية،العبودية

.للأطفال

فيرايتولدت

حث!للولاياتوذهبتأسكتلندا،

ه!عامالأمريكيةالمتحدة

*لا!أممأساحتوقد.أم482

-!!،ام982و7281عامي

محاضرةالبلاد،في

رايتنرانسي!الطبقةمنكثيرينلمصتمعين

متساويةحقوقمنالنساءحرمانأنرايتوادعت.العاملة

للجميع.المعيشةمستوىخفضإلىيؤدي

مركزوهوناشوبا،ام،825عامرايتأسست

المستعبدونيعملحيثممفيسقربنموذجيسكاني

عامأبوابهوأغلقناشوبافشلوقد.حريتهملاكتساب

أسسسكانيمركزإلىرايتانضمتحينئذ،.ام827

أوين،روبرتويلز،فيالمولودالاجتماعيالمنوبوالممطة

الابن،أوينمعرايتحررتوقد.ندياناب،نيوهارمونيفي

الرسمية.نيوهارمونيجريدة

الابنأوينحرر،ام329حتى9821عامومن

.بنيويوركالحرالباحثمجلةورايت

أحدام(.أ-959)867لويدفرانك،رايت

إبداعاوالأكثرتأثيراالأكثرالأمريكيينالمعماريينالمهندسين

ابتكرعاما.07نحوامتدتالتيالعمليةحياتهمدةطوال

وقدالأنظار.تجذبالتيالمعماريةالأشكالمننوعارايت

عشرالتاسعالقرنأوائلتمثلمبانمنأعمالهمجالامتد

لبناءمخططهمثل،الحداثةفائقةتصميماتإلىالميلادي

فيعالميارايتاششهر.أكم6،طولهاسحابناطحة

علىيهيمننمطايحرزلمولكنهابم،019عاممبكروقت

عظيما،تأثيرهكانلقد.الاوروبيأوالأمريكيالمعمار

خطهطريقعنتأثيرهانتشروقدمباشر،غيرولكنه

وتصاميمه.مبانيهطريقعنانتشرمابقدروكتاباته

والتيأم329عاموضعهاالتىالذاتيةالسيرةكانت

الأدبيةالأعمالأحدام779وام439عامينقحت

حيث،العشرينالقرنأوائلفيالشخصيةلرسمالعطمة

المعمارية.الهندسةفيلفلسفتهمدخلاتعد

سنتر،ريتشلاندفيرايتولد.العمليةحياتهبداية

الهندسةدرس.الأمريكيةالمتحدةبالولايات،وسكنسن

القرنثمانينياتفيوسكنسنجامعةفىقصيرلوقت

عشر.التاسمع

أصبححيثشيكاغو،إلىام887عامرايتانتقل

المعماريينأحدسلسبىليمانجوزيفلدىرساما

أولصممسلسبىلدىيعملرايتكانوبينما،المرموقين

له.مبنى

التابعةالموظفينهيئةإلىام887عامرايتانضم

هنريولويسأدلردانكمارالمعماريينشيكاغولمشاهير

ترك.الرسامينرئيحي!أصبحسريعوقتوفي.سوليفان

.الخاصعملهليبدأام398عاموسوليفانأدلررايت

بسوليفانتأثرهام398عامبعدرايتأعمالوتعكس

ووظيفته.المبنىشحكلبينالتوفيقمحاولاتهفيوبخاصة

.هنريلويس،سوليفانانظر:



لويدفرانكرال!،89

خياالأكثرالنهائيةراي!تصميماتمنكاوتىمارينفىالبلديالمركز

.المتحدةبالولاياتلرالسيسكو

علىصممتبيوتاكانتالمتميزةرايتمبانيأول

المنبسطالسهلبيتفي.البراريطرازالمشهورنمطه

إلىالداخلمنالبيتداخلالفراغاتتتجهالتقليدي

كأنويبدوالمصاطبالممراتخلالمنتمتدحيثالخارج

المنخفضة.الأفقيةأشكالهابسببالأرضمنتنبتالبيوت

وموادللخشباستخدامهخلالمنرايتأبرزهالأثرهذا

الطبيعة.فىتبدوكماأخرى

فيالمنبسطةالسهولبيوتمنالكثيررايتصمم

هايلاندفىأم(09)2وليتسمنزلأماشيكاغو.ضواحي

غرفهورتبت،صليبهيئةشسكلفقد،إلينويفيبارك

منزلأما.الأخرىفيمنهاوأحدةكلتنساببحيث

كسلسلةفيبدوشيكاغوفىأم(019-091)9روبي

.الأرضفوقالأفقيةالطبقاتمن

العشرينالقرنأوأئلفيالسكنيةغيرتصميماتهأما

-091)4سوبلاركنلشركةالإدارةمبنىتضمفإنها

هولاركنمبنىوقلببإلينوي،باوكأوكفىام(809

التيالأولىالمبانىأحدكانفقديونيتيأمامنور.لهفناء

الخارجي،مظهرهامنجزءاالأسمنتيبنائهاشكلظهر

يغطىالأسمنتكانالسابقةالأسمنتيةالمبانيمعظمففي

.أخرىبمواد

مجلداام019عامالألمانيةالطبعدورإحدىطبعت

عامالثانيالمجلدوظهر.وتصميماتهرايتلرسومفخما

مطبوعاتمنتلاهاوماالكتبهذهأثرتام119

الهندسةتطويرعمليةفيكبيربشكلرايتلأع!ال

القرنمنالعشرينياتإلىأم319منأوروبافىالمعمارية

المعماريونالمهندسونتأثروقد.الميلاديالعشرين

سانمنالقريبةالتلالم!عدداترلطالإنشاءاتسالسلسلةوهذهلأ،

المركبرايتباستعمالخاصبشكلالأوروبيون

المكعبة.للأشكال

تاليسينزمالةرايتأسس.المتأخرةالعميةحياته

الذينالمعماريةالهندلممةطلابمنالزمالةهذهوتكونت

اشتغل.رايتمعوعملهممعيشتهممقابلأجرادفعوأ

تاليسينفيالصيفىإقامتهمقرفيرايتمعالطلبة

إقامتهومقر،وسكنسنفيجرينممبرجمنبالقرب

بأريزونا.سكوتزديلفيالغربتاليسينفيالشتوي

القرنمنالثلاثينياتخلالرايتمشاريعضمت

(ام379-1)369الشلالكوفمانبيتالعشرين

إدارةومبنىببنسلفانيا،تاونيونيونقرببيرونفي

فىم(9391-1)369وأكسجونسونشركة

مؤثر-بشكل-كوفمانبيتيعتلى.وسكنسون،راسين

لجمهوررمزاالشلالكوفمانأصئبيتمائيا.شلالآ

مبنىأما.الغريبةالحديثةالمعماريةللهندسةالعامة

ناعمةخارجيةواجهاتفيهفتظهرواكسجونسون

نمطعنالمبنىتصميبمويعبر،والزجاجالطوبمنمنحنية

لأواخراخرىومنتجاتالسياراتفيهتوجدممتد

المبنىبرجفيالمعملأما،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

بعد.فيماأضيففقدرايتصممهوالذي

مشاريعهأكثرمناثنينالأخيرةسنواتهفيرايتصمم

فيأم(069عام)أكملجوجنهايممتحفهما:شهرة

بكاليفورنيامارينمقاطعةفىالبلديوالمركزنيويوركمدينة

الدورمنمائللولبيطريقالداخليالفناءعلىويسيطر

منالبلديالمركزوشكون،السطحقربإلىالأرضى

وقدهضابثلاثتصلالتىالطويلةالمبانيمنسلسلة



99وبانستيدرايجيت

تصميممنروبيمنزل

لنمطهنموذجرايت

البراريطرازالمشهور

يجعلهأنحاولحيث

الطيعةمعمنسجما

به.المحيطهة

عاميستكملأنالمتوقعومنمبانتسعةنحوللمركزخطط

المتحدةالولاياتنشيدبالنجومالمرصعةالراية

بتلحينهوقامكيسكوتفرانسيسوصثلماته.الوطنى

الكونجرسقامام319مارسوفي.سميثستافوردجون

الوطنيالنشيدهووصاررسمئاباعتمادهالمتحدةبالولايات

طويلةمدةقبلوطنئانشيدابهاعترفاوالبحريةالجيشأنإلا

له.الكونجرساعتمادمن

عامحربأثناءفيالنشيد.كتابةتمتكيف

القواتقامتالمتحدةوالولاياتبريطانيابينأم281

العليامارلبورومنوهوبينيسوليمبأسرالبريطانية

شيزابيكخليجفيحربيةسفينةفيواحتجزوهبميدلاند

المحاميهماالأمريكيينمنلاثنينوأذنبفرجينيا.

منوهما-سكنر.إسوكون،كىسكوتفرانسيس

إطلاقلمحاولةبالبريطانيينبالاتصال-واشنطنمنطقة

فيالحربيةالسفينةإلىوسكنركيصعد.بينسسراح

التيماكهنريقلعةلقذففيهاتستعدكانتالتياللحظة

البريطانيونوافقميريلاند.بالتيمور،مدينةتحميكانت

الأمريكييناحتجزواأنهمإلابينسسراحإطلاقعلى

مؤخرةفيالأسرىلتبادلأمريكيمركبفىالثلاثة

لكيوذلك،المعركةنهايةحتىالبريطانيالأسطول

.الهجومخططلايكشفوا

طوالواستمرام481سبتمبر13فيالقذفبدأ

المنتصرهومنوأصدقاؤهكييتبينلم.الليلومعظمالنهار

وفجأةكثيفينكاناوالضبابالدخانلأنالمعركةفي

مازالالأمريكيالعلمفرأواللحظةالضبابانكشف

يرغبجعلتهلدرجةكيتأثر.القلعةحيطانعلىيرفرف

جيبهمنيكتمللمخطابافسحبمشاعرهعنالتعبيرفي

أفرجاليومذلكنهايةوفيالشعر.كتابةفيوبدأ

حيثبالتيمورإلىكيورجعالأمريكيينعنالبريطانيون

الأغنية.أكمل

اليومفىالقصيدةطبعت.الأغنيةاشتهرتكيف

الممثلقامقليلةأياموبعد.المدينةفيباليدتوزيعهاوتمالتالي

قديمةإنجليزيةخمريةأغنيةبلحنبأدائهادورانغفرديناند

الأمريكيونعرفالسماءلملمفيكريونأنا"إلىتسمى

ويعتبرعشر.الثامنالقرنفيعسكرئالحناكانلأنهاللحن

المرصعةالرايةفيهاتنشدالتىالأولىالمرةهودورانغأداء

.الحالفيفاشتهرتعلنابالنجوم

العلم.:أيضاانظر

الطرفانيستخدمهابيضاءرايةالهدولراقي

مناقشةفييرغبانعندما،المعركةميدانفيالمتصارعان

التيالفترةخلالالقتالعنالجانبانيتوقف.السلامبنود

كما.الهدنةبنودلمناقشةالطرفينقائدافيهايلتقي

إخلاءعندأو،الحربأسرىمبادلةعندأيضاتستخدم

الهدنةرايةالعالمجيولقكلوتعرف.وإسعافهمالجرحى

.هذهالبيضاء

سريفيمحليحكمإقليموبانستيدرايجيت

مدينةتقع.نسمة009.411سكانهعدديبلغبإنجلترا.

منبالقرب.داوننورثسفحعندالسكنيةرايجيت

قريةأنصناعاتها.كماضمنخفيفةهندسيةصناعةردهل
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عامةوأراضبغالاتمحاطةالقرىمنوغيرهابانستيد

فيللزراعةالقابلةوالأراضيالألبانمنتجاتأهميةوتبدو

المنخفضة.الأراضيمناطق

أطدقوقد.ولايةأوإمبراطوريةتعنيألمانيةك!مةالرايم

الثالث.الرايخاسمحكومتهعلىهتلرأدولفالألماني

الأولالرايخهيالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةكانت

إلىأ871عاممندامتالتىالرومانيةوالإمبراطورية

أ!لانيا.انظر:.الثافيالرايخهيأم189

هتدر،،الرايخ(؟النارية)ألمانياألمانياان!:.الثالثالرايح

أدولف.

وقد.الدولةجيشيعنيألمانياصطلاحرايحسمير

وحداتمنأم919عامجيشهاالألمانيةالجمهوريةأقامت

نحومنتت!صنوكانت.حرةفالقتسمىالتىالمتطوعين

علىألمانياأجبرتفرسايمعاهدةلكن.فرقة000/003

الجيشقادةفاحتفظ،فرقة000.001إلىجيشهاخفض

لتدريبوقياداتماهرةقياداتوطورواالبارزينبالجنود

الألمانيةالقواتنواةوأصئالرايخسفير.جديدةفرق

الثانية.العالميةالحربفيالمسلحة

أم(.179-)1847بينكهامألبرترايدر،

مشهوروهو،أصالةالأمريكيينالمصورينأكثرمنيعتبر

منمسحةفيهاتشيعالتيللبحرالليليةالمشاهدبتصموير

منمستمدةوأ!حاته.الحالمةالطبيعيةوالمناظرالكآبة

المصادرمنوغيرهوش!صسبيرالمقدسالكتابقصص

لأدبية.ا

يستخدمكان،والجرأةبالبساطةتصميماتهتتسم

وكانمؤثر.قويتباينفىغالباوالداكنةالفاتحةاللألوأن

فيطويلةلفترةويعملاللونمنكثيفةطبقاتيستخدم

اللونطبقاتتتراكمحتىتلوينهاويعيدلوحةكل

استقرثممالمماشولمميتمي!بولايةنيوبدفوردفيرايدرولدو

الوطنيةالأكاديميةفيالوقتلبعضودرس،نيويوركفي

بنفسه،نفسهعلمهذاعدافيماول!ضه،التصميملفن

علىدأبفقد،الاستقلاليةوميولهالرومانسيةلنزعتهونظرا

نأإلا،اللوحاتمنالكثيرينتجلمولكنهعزلةفيالعمل

التجريديالتصميممنكثيرايقتربالذيالخياليأسلوبه

المصورين.منالكثيرعلىأثر

فيتقعسانجلترامحليحكممقاطعةراطوو

000.09سكانهاعدديبلغ.الشماليةيوركشاير

وهلمسليونورتونمالتونمدنهاومن،نسمة

الزراعةبهاالأنشطةوأهم،وبيكرنجوكيركباييمورسيد

مورزمتنزهباسممعروفمتنزهوبالمقاطعة،والسياحة

فيبنيتنورمنديةقلعةهلمسليفيوتوجد.الوطني

مالتون.المقاطعةوعاصمة.الميلاديعشرالثالثالقرن

يوركشاير.:انظر

رايدرلألبرتلوحة

وأالسباقمفماربعوان

حصانصهوةعلىالموت

اللوحةهدهتعر.شاحب

ا!كموفيةاالمسحةص

فىالحفسيةوالشحسة

الصورةوموضوع.أعماله

ولكن،الواقعم!مأحوذ

!مرؤياإلىحولهرايدر

.الأحلامرؤى
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الدولوقادةالدولرؤساءبعضاتخذهلقبادلمجى

يطلقاللفظهذأفإنالوقتنفسوفي.لأنفسهمالوطنية

الجامعاتأوالمؤدسساتأوالتجاريةالشركاترؤساءعلى

المحيطفيالرئيسلفظتتناولالمقالةهذه.الجمعياتأو

السياسي.

رؤساءيحكمها041منهادولة!18اليومالعالمفي

العالمفي041عددهميبلغالذينالرؤساءبينومن.دولة

صنععلىيسيطرونتنفيذيارئيسا421حواليهناك

السياسيةالنشاطاتمختلففيوتوجيههادولهمسياسة

فهمالبقيةأما.والدبلومامعيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

للبلاد،رسمبنكممثلينيتصرفونتنفيذيينغيررؤساء

احتفالية.صبغةذاتواجباتبأداءويقومون

تشريعيةأقساممنالرئامميةالحكومةجهازيتكون

سنالتشريعىالقسمويتناولبعضها.عنمنفصلةوإدارية

فيالإداريةالشؤونالتنفيذيالقسميتناولكماالقوأنين،

جرتوقد.التنفيذيالقسمرئاسةالرئيسويتولىالبلاد.

أنهغير،الشعببوساطةمباشرةالرئيسينتخبأنالعادة

التشريعىالمجلسبوساطةانتخابهيتمالحالاتبعضفى

النظريةالناحيةومن.المنصبلذلكمحددةلفترةوذلك

دستورفيتوصدائماوواجباتهالرئيسسلطاتفإن

فيتحددالسلطاتهذهفإنالأمرواقعفىولكنالبلاد.

تحديدهامنأكثرالسياسيةالمسائلبوساطةالأحيانأغلب

الدستورية.أوالقانونيةالمسائلبوساطة

ففيبمالرئاسيةالتنفيذيةللسلطةخياراتثلاثةهناك

ماغالباالذي،الحكومةلرئيص!التنفيذيةالبرلمانسلطة

ذلكعنمستقلواضحدور،البرلمانيةالأغلبيةزعيميكون

السلطةحالةفيأما.الدولةرئيسيتولاهالذيالدور

السكرتيرأوالشيوعيالحزبزعيمفإنالشيوعيةالتنفيذية

تديرالتيالحاكمةالمركزيةاللجنةرئاسةبتولييقومالعام

هوالحاكمفيهايكونالتيالحالاتفيأماالبلاد.شؤون

أعمالفإن،التصرفمطلقلهأي،المطلقةالتنفيذيةالسلطة

التيللقراراتوفقاتنفذالرئاسيالأسلوبح!صمة

الدكتاتوريالعسكريالحكمفيكماواحدفرديصدرها

.العسكريالمجلصأو

رئيسلهقطركلالمقالةهذهمعالمرفقالجدولويوضح

بعضإلىبالإضافةالموجودةالرئاسةنوعتوضيحمع

الحالي.الرئيسعنالمعلومات

الرئاسدةالحكوماتأنواع

تنفيذية.رئاسيةلحكوماتالعالمشعوبمعظمتخضع

محدودة-ا:هيالرئاسةمنأنواعثلاثةوهناك

هذهمننوعأيبينالخلافوينتج.مطلقة3-ثنائية2-

الرئيسسلطاتمدىمنرئيسيبشكلوالاخرالرئاصعات

أقسامأوالحكومةفيالاخرينبالأعضاءشعلقفيما

.الأخرىالحكومة

عندماالرئامسيةالحكومةتنشأ.المحدودةالرئاسة

محددةلفترةالشعببوساطةحراانتخاباالرئي!رينتخب

محدودرئيسيحكمهاالتيالبلادوفي.المنصبذلكلملء

سلطاتطريقعنتتحددالرئيسسلطاتفإن،السلطات

البلادمحاكمأوالبرلمانمثلالأخرىالسياسيةالمؤسسات

الاقساممنوغيرهاالرئاسةوتعمل.القضاةأوالقانونية

التشريعاتأوالدستورإطارداخلالأخرىالتنفيذية

الأقطارفىالمحدودةالرئاسةهذهتوجدماوعادة.القانونية

المتعددةالأحزابنظامفيهايتوفرحيث،والحرةالديمقراطية

متطور.بشكل

رؤساءولها،421عددهايبلغالتيالأقطاربينومن

رئاسةنظاملهادولة82فقطهناكفإن،تنفيذيون

تتمتعالتيالبلادبينمنالمتحدةوالولايات.محدودة

بأكملهالشعبينهضحيث؟محدودةرئاسيةبحكومة

لأحديسمحولا.سنواتبأربعتحددلفترةرئيسلانتخاب

ويعتبررئامميتين.فترتينعلىتزيدلمدةرئيسايعملأن

المدنيةالخدمةويرأس.الحكومةفيمسؤولأكبرالرئي!م!

الرئيسويعين.المسلحةللقواتالعلياوالقيادة،الفيدرالية

الموظفينمنوغيرهاالإداراتأماناتمناستشاريةوزارة

لرئاسةالرسميالمقروهوالأبيضالبيتفييعملونالذين

الرئيسسلطاتأنغير.سيديواشنطنفيالجمهورية

تأييدعلىالاعتمادبوساطةكبيربشكلتحددالواسعة

ودفع،القوانينإصدارفي)البرلمان(،الأمريكيالكونجرس

العلياالمحكمةوتشكل)الحكومة(،بالإدارةالخاصةالنفقات

أخرىرقابة،الأمريكيالدستورحاميةبوصفهاالأمريكية

المعلوماتمنمزيدعلىوللحصول.الرئيسسلطاتعلى

رئي!أنظر:الأمريكيالرئيعي!وواجباتسلطاتعن

.المتحدةالولايات

مثالآالأمريكيةالرئاسيةالحكومةأسلوبويقدم

والبرازيلالأرجنتين:مثلاللاتينيةأمريكابلدأناحتذته

وفى.أيضاالفلبينإلىبالإضافةوفنزويلاوالمكعسيك

فإنالمحدودالرئاسيالنظاماتخذتالتيالأقطارنصف

التعديل،بعضعليهأدخلقدالمتحدةالولاياتنموذج

يرأسلكيوزرأءرئيستعيينالرؤساءرأىبأنوذلك

الرئيسفإنالحالاتهذهمثلوفىالوزراء.مجلس

علىخاصةبصفةيركزولكنه،الكاملةبالسلطةيحتفظ

سياساتوعلىالخارجيةوالسياسةالدفاعشؤون

الشؤونالوزراءرئيسويتولى.المدىالبعيدةالتخطيط

الداخلية.والمسائلاليوميةالإدارية
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ذويالرؤساءمعظمانتخابيجرى.الانتخابيةالنظم

وفي.مباشمرةالشعببوساطةالمحدودةالتنفيذيةالرئاسة

الأمريكي،التصويتنظامفيهايستعملالتىالانتخابات

واحدتصويتفىالأصواتمعظميخالالذيالمرشحفإن

نأإلىالمطلقةالأغلبيةنظامويحتاج.بالانتخاباتيفوز

الأصواتعددنصفمنأكثرعلىالفائزالمرشحيحصل

يتبعهأوليتصويتفيأومنفرد،تصويتفىأعطتالتي

تكميلى.تصويت

رؤساءلهاالتىالأقطار

الرئش

بياثيوأ

لىبيجارذأ

يارترإ

جنتنرلأا

مينيارأ

ايحوروأ

نياستوإ

فلسطير)ئيلسراإ

لمحتلة(ا

لوسوايقيافرإ

نستانفغاأ

رودكوالل!ا

نيالباأ
رودلسلفاإ

نيالماأ

نجولاأ

ونيسياندإ

بكستانوزأ

وغمداأ

نياوكراأ

يرانإ

يرلنداأ

يسلنداآ

ليايطاإ

حوايرابا

كستادبا

لابتسوا

البرازيل

البرتغال

ريابلغا

بمعلادش

بنما

سوفابوركيسا

بوروندي

والهرسكالبوسنة

بولسدا

لوليفيا

زناويملس

ألييفحيدر

أفوركىياسإسا

سعبمسولكارلوس

لتروسيالىتيرليفون

هريرالاكالألبرتولويس

ميريلنارت

وايرمانعزرا

لاتاسىفيلكس-انجي

رلاليالدينبرهان

لوكرمعبدالله

بيريشاسالي

ح!الديررنأرماندو

هيرتزوجروماد

دوسإدواردجوريه

حبيبىيوسفالدينلمتمار

كريمو!إسلام

مومحيفيمييوري

كشحاليوليد

خاقيمحمد

روبسسونماري

جادوتيرفينبوفجديس

لويجيأوسكار

كارلوسخوان

لعاريفاروق

ماسيريكتوميل

هنريكفيرناندو

سامبيوجورج

زهليفزهلو

سمواسعبدالرحمن

يرزبالادبيريرأرنيستو

كيرسكوثيوما

روكمبابليز

يويابابيير

بيحوفيتشعزتعلي

كوانسنوسكيألكسندر

يدسالشيرجوالزالو

تاريخ

الرئاسة

39

39

98

29

39

39

29

69

29

14

29

!8

86

79

12

39

39

98

69

29

69

12

69

59

39

أم

أم

ام

أم

أم

أم

ام

أم

أم

أم

أم

أم

أم

أم

ام

ام

أم

أم

أم

أم

أم

أم

-لقطرالنوع

-(-وةودمحد

يوانتاةودمحد

نستانتركماةودمحد

تركياةودمحد

تشادةودمحد

تشيكياةودمحد

تشيلى!وحةدمز

تمميديعير

نياتنزا

جوتوةودمحدغير

نستووحةدمز

لونلجااةودمحد

الأسودالجبلمزدوجة

ئرالحرامحدودة

الفمرجزرتسفيديغير

يف!لدلمااجزروحةمزد

إفريقياحنوبمحدودة

لاتيماجوامحدودة

حورجياةودصحدغير

تيجيمووحةمرد

ومينيكادوحةمزد

حمهورية،الدومبحيكاداتنفيذيعير

لدارواوحةمزد

سياورةودمحد

نياروماةودمحد

طيةيمقرالدالكحعواتمفيذيعير

بفا(سائيررا)ةودمحد

مبيازاةودمحد

بويزمماحةومزد

العاحساحلمزدوجة

تنفيديغير

تومىساومحدودة

سريلالكامحدودة

كياسلوفاةودمحد

سلوفينياةودمحد

دورةسسغاوجةمزد

لمسغالاةودمحد

لرئشا

فوجيموريكينياألبرتو

هوي-تيمجلى

لياروفمرادمحبار

ديميريلسليمان

دلىإدريس

هافلفاسلاف

رويزتادريإدواردو

تجلى

مويىحسنعلى

إياديماجاسنجبي

عليلنالعابدينرير

بولغوعمر

بولاتيوفيكمومير

رروالالأمين

حوهرمحمدسعيد

عبدالقيوممأمود

مانديلانلسون

كاربيوليورديراميرو

شفردنادزاإدرارد

أبتيدونحوليدحسن

مورهيندوكريسبن

بلاحيرحواكين

بزمونجوباستير

يلتسينسريس

إليسكوإيون

كابيلالوران

تمثيلوبافردريك

موجايروبرت

بديكولانهنري

سانتوس

تروفوداميجويل

يكالالندرايكاندراشا

توتجاراكيوما

كوفاكميشال

كيوكانميلان

تشونجتمجوج

ضيوفعبده

ريختا

سةلرئاا

99"

889

199

9!3

99"

399

499

أ!9

879

!39

199

499

889

أم

أم

ام

أم

أم

أم

ام

أم

أم

أم

ام

ام

أم

أم

أم

ام

ام

أم

ام

ام

أم

أم

1م

النوع

وحةمرد

ةودمحدغير

تنفيذيغير

تنفيذيغير

تنفيذيغير

ةودمحلىغير

ودةمحلىغير

ةودمحلىغير

وجة!زد

تمفيذيغير

تنفيلىيعير



الأقطارمنغيرهاوفىبل،المتحدةالولاياتوفي

نظاموهذا،الانتخابيةالهيئاتطريقعنالرئيسينتخب

ويصوت،السياسيينللمرشمحينالمباشرغيرللانتخاب

يمثلونهم.الذينالأعضاءرغباتحمسبالهيئاتمندوبو

السيا!الأحزابوتحقد.الانتخابيةالهيئاتانظر:

الرئيس

انلسودا

سوريا

سوريمام

سويسرا

ليونسيرا

سيشل

صربيا

لصومالا

لصينا

جكستانطا

العراق

ناغا

ناغيا

غينيا

ئيةلاستوأاغينيا

بيساوغينيا

فانواتو

فرنسا

الفلبين

فنزويلا

فنلندا

فيتنام

فيجي

قبرص

خسشانزاكا

ميرونلكاا

تياكروأ

ياكمبود

كوبا

لجنوبيةاكوريا

ليةالشماكوريا

ريكاكوستا

كولومبيا

الكونغو

فيردكيب

كيرجستان

البشيرأحمدعمرحسن

الأسدحافظ

فينيشيانرونالد

ستتثىوتوا

كاباحتيمانأحمد

رينيهألبرتفرانس

شيفكميلوسلوبودار

محمدمهديعلى

زمينتجيانج

رحمالوفاللهإمام

حسينصدام

رولنجزجيري

جاقانتشدي

كولتيهلانسانا

مباسوجونجويماتيدورو

فييرابيرنادوخوان

ليماريجان

شيراكجاك

إسترادأجوزيف

كالديراروفائيل

رودريكز

اهتيزأريمارتي

آنهدوكلط

كميسيزمارأسيرراتو

كليريدزجلافكوس

وزوكارد

ييفبانزاردسلطانور

بيابول

توجمادفرانجو

سيهانوكنوردوم

كاستروفيدل

ساميونجكيم

يونجإلكيم

فجرزمارياحوزيه

مبرساأرسشو

ليسوباباسكال

ماسكاريخهاسأنطهونيو

أكاييصعسكر

ريختا

سةلرئاا

499

299

399

399

99

99

99

99

59

99

99

99

99

99

91

99

النوع

ودةمحلىغير

ةودمحلىغير

تنفيلىيغير

ودةمحلىغير

ودةمحلىغير

مزدوجة

ودةمحلىغير

ودةمحلىغير

ةودمحلىغير

ودةمحلىغير

تنفيذيعير

وجةمزد

وجةدمز

وحةمزد

ودةمحلىعير

ةودمحلىغير

وجةمزد

301الرئيس

الأوليةالانتخاباتاسمعليهايطلقانتخاباتالأمريكية

انظر:.الرئيسلمنصب!صشصحهملاختياروذلك

الأولية.الانتخابات

الرئاسةنظامتطبقالتيالأقطارمن%06حواليفي

نجدبينما،سنواتخمسلمدةالرئاسةفترةحددتالمحدود

الرئيس

كطكيريبا

كينيا

تفيالا

سولا

لبنان

نيالتوا

ليبيا

ليبيريا

ليوتو

مالطا

مالط

المجر

ملىغشقر

مصر

ونيا!قلى

المكسيك

ملاوي

مسغوليا

نياموريتا

يشيوسمور

مبيقموز

فاولدمو

ميبيانا

لنمساا

النيحر

نيجيريا

جوارانيكا

ييتىها

لهمدا

لروراهند

المتحدةالولايات

لأمريكيةا

اليمن

اليونان

تيتوتبرورو

مويأرابدانيال

أولمانيسجنتس

فومسافاننوهاك

يوالصالياسإ

برزوسكاسألجيرداس

لوزارادا

القذافيمحمدمعمر

صويرأموس

موخيهيلنتسو

بونيسىمفسودأوحو

كوناريعمرألفا

جونكزأرباد

زافيألبرت
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زميلهإلىالصداقةيدكليركدي!.و.الرئي!مدعندمايصمقا!لتحدةالولاياترئيسكلينتونبل

.م4991عامرئيساأصبحالذيمانديلانلسود!!ريقيالحنو!السياسي

للهندرئيساأصسحشارمارديالشنكا

.أم129مشة

رمرياترحيبايتقبلسوهارتوالسابقإندونيسيارئيس

لرؤ!اءالراسعللاحتماعسمعافورةإلىوصولهأتناء

آسيا.شرقحنوبدول

بألمانيا.بونفىتجوالهأثناءابتهاجحالةشروسيارئيسيلتسنبوريس

الألمانيالرئي!صاكترحي!يتل!منعمكارلوسالأرجنتينرئش!

لولى.رسميةريارةأثناءوذلكساكروايز!ودرتثارد

فيدلخلفهاتنصيبتراقبوهيأكينوكورازونالفلبينرئيسة

.موسرا



501لرئيسا

بأربعالرئاسةفترةفيهاحددتمنها%22حوالىفىأن

أقطارتسعةحواليوفي.أعوامبستة%61وفي،مشوات

يسمحالتىالفتراتعددفإنالمتحدةالولاياتذلكفيبما

بعضوضعتوقدحدد،قدالرئاسةبتوليللرئيسبها

مثلاالفلبينففى،للرئاسةالمرشحلعمرأدنىحداالأقطار

فيحددتبينماسنةأربعينليكونالعمرذلكحدد

سنة.وثلاثينبخمسالمتحدةالولايات

الرئاسةالثنائيةالحكومةنظاميضم.الثنمائيةالرئاسة

ويتناصف،والبرلمانيالرئاسيالتنفيذيينالنظامينمنعناصر

انتخبهالذيالرئيسمنكلالنظامهذافيالسلطة

ائتلافأوالحزبمنجاءالذيالوزراءورئيس،الشعب

التشريعيالمجلسفيالأغلبيةمساندةتملكالتىالأحزاب

هذا،مثلالخامسةفرنساولجمهوريةالبلاد.شؤونإدارة

سنةإلىفرنسافيالثنائىالتنفيذنظامتاريخويرجع

صيغةيضعالذيالحاليالفرنسيالدستوروكانأم،589

توليمنأشهرثلاثةخلالعجلعلىأنجزقدالرئاسة

الأزمةأثناءفرنسافيالسلطةديجوللثمارلالجنرال

يجهـأنالدمشوروأرادالجزائر.فيوالحزبيةالسياسية

القويةالإداريةالقيادةوهماالفرنسيينالتقليديينمنعناصر

منبدلآأوجدتأنهابيد،التشريعيةالديمقراطيةوالمسؤولية

نظاميبينالطريقمنتصففييقفسيالمميانظاماذللث

وبرلماني.رئاسيحكومة

سبعمدتهارئاسيةلفترةاختيرالذيللرئيسوكان

ذلكفيبماوأسعةرسميةسلطاتللتجديدقابلةسنوات

للقواتالأعلىوالقائدالدولةرئيسلقبمنحهشرف

تعيينوحقسنةكلمرةالوطنيالمجلسحلوحقالمسلحة

الوزراءمجلسيرأسأنللرئيسويجوزالوزراء.رئيس

الأوامرعلىغيرهيوبجوأن،الدفاعمجلسواجتماعات

الأساسيةالقضايامجالفيوطنىاستفتاءإلىوالدعوة

المعين،الوزراءلرئيسوكانالدستور.تخصعادةوهي

المجلسداخلفىالمؤيدينأغلبيةلهتكونأنيجبالذي

السياسةصنععلىالنهائيةالسيطرةفرنسا()برلمانالوطني

الداخلية.

سلطاتهالرئيصيمارسأنالبدايةمنذالهدفوكان

الذيالقويةديجولشخصيةأنغير.بعيدةمنفصلةبطريقة

الرقابةتأكيدحولتقدأم969سنةحتىرئيساظل

مندعمعلىوبالحصول.الرئيسإلىالبرلمانمنالتنفيذية

قصروهوالرسمىالرئيسمقرفيخاصاستشاريمكتب

النواحىكلعلىتامةسيطرةديجولمارس،الإليزيه

مجلسرئيسيعاملوكانبها.يهتمكانالتيالسياسية

مندوبوكأنهالشخصىحزبهمنعينالذيالوزراء

فترةطوالبهامعمولأالممارساتهذهوظلت.برلمانى

وفاليريام(،749-1)969بومبيدوجورجرئاسة

منوكلاهماام(189-791)4ديستانجيسكار

(م5991-1891)ميترانوفرانسوا.المحافظين

كي.لاشتراا

انتخاباتخلالالبرلمانيةأغلبيتهالاشتراكيالحزبفقد

بينالفترةوفيأم،869مشةالوطنيالمجلسفترةنصف

يعينأنميترانالرئيساضوام889ومايو8691مارس

رئيساشيراكجاكالمحافظالرئيسيالمعارضةحزبزعيم

الجمهوريةرئيسفيهاكانالتيالفترةوهذهللوزراء.

سميتمتعارضينسيالمميينحزبينمنالوزراءورئيس

اتيالتنفيذيةبالسلطاتالوزراءرئيسوطالب،التعايش

الجمهوريةرئيسسلطاتمنوقلصالدستور،إياهامنحه

إداريإصلاحاجريام399سنةمارسوفي.ومكانته

هذهللوزراءرئيسابالاديرإدواردأصبحقدوكان،ثان

.شيراكحزبإلىينتمونالذينأولئكأحدوهو،المرة

المتئفىالثنائيالرئاسيللنظامأنموذجافرنساوتقدم

وفنلنداوإستونياوكمبودياوبلغارياأفغانستان:منكل

وتركياوسريلانكاوالبرتغالوبولنداولتوانياولبنانولاتفيا

فيوالرئاسيةالبرلمانيةالانتخاباتتجرىوعندما.وأوكرانيا

خلافأيالعادةفىحينئذيحدثلافإنهواحد،وقت

التيالأقطارفيولكن.التنفيذيةالهيئةداخلحزبيسياسي

فىوالرئاسيةالبرلمانيةالانتخاباتتتمحيثفرنسا،مثل

بينالسياسيالخلافيحدثأنيمكنفإنه،مختلفةأوقات

للحفاظمحاولةفي،لبنانوفي.التشريعيوالمجلسالرئيص

يكونأنعلىينصالدستورفإنالدينيالتناسقعلى

مسلما.الوزراءرئيسيكونوأنمارونيا،مسيحياالرئيس

عندماالحكوميالنظامهذأمثلينبثق.ا!لطلقةالرئاسة

سلطاتهتخضعلا،تنفيذيرئيسالدولةفىالحكميتولى

توجدولا.القضائيالنظامأوالبرلمانيوفرهارقابةأولموازين

ذإ،الديمقراطيةالبلادفىالمطلقةالرئاسيةالحكومةهذهمثل

الاشتراكيةوالبلادالدكتاتوريةالوطنيةمظاهرمنإنها

الفرديالحكمنظامعلىالبلادهذهمثلوتقوم.الوطنية

الحزبأهدافوتأتي.عظيمنفوذلهقويزعيميديرهالذي

ولا،والرئاسيةالوطنيةالاهتماماتبعدالثانيةالمرتبةفي

سياسية،سلطاتبأيوجدتإنالتشريعيةالمجالستتمتع

ومعظم.الرئيسقراراتعلىالموافقةمنأكثرلهاعملولا

رئالمميةبسلطاتلمجمتعرئيسرأسهاعلىالتيالبلادهذه

حكمتحتكانتأنبعدمؤخرااستقلالهانالت،مطلقة

الاستعمار.

غيرالسلطاتذويالرؤساءمنكثيروصلوقد

عسكرية.انقلاباتطريقعنالسلطةمراكزإلىالمحدودة

لفترةموضوعةدسشوريةحدودأيالمطلقينللرؤساءوليس
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جامعيةدرحةمسحتوقدأيرلمدالجمهوريةرئيسةأولروبنسونماري

!سةالمتحدةبالمملكةأكسفوردحامعةفيالدبلومعلىبحصولها

المالكةوالعائلةالدوللرؤماءإلاالمترفهدامثليعصولا،أم399

نية.البريطا

منأطوللفتراتمناصبهميتولونمنهموكثير،رئاستهم

فمثلا.الديمقراطيةالدولفيأقرانهميتولاهاالتيتلك

بينسنة27أغترةزامبياح!صمالذيكاونداكينيثهناك

تبمانوليمهوآخرومثال.أم199وأم649عامى

قضاهاالتيالمدةتلكتعادللمدةرئيساليبيرياحكمالذي

4491سنةمنليبيريارئاسةتولىفقدبمالحكمفيكاوندا

)ميانمار(بورماويننيالجنرالوحكم.ام719عامحتى

.أم889و6291عاميبينماالفترةوهيسنة26لمدة

منذالعاجساحلرئاسةيويجنىهوفوويهفليكسوتولى

منذملاويبانداكاموزوهيستنجزوحكم.أم069عام

عامفيالحياةمدىللبلادرئيساعينث!اأم،669عام

..نتوتوجورئيسإياديماجناممنجبىوظل.م7191

منذبلدهفيكلرئيسينالإندونيسىالزعيمسوهارتوجيه

الأنظمةبعضتوجدالعربيالوطنوفي.ام679سنة

ربعمنأكثرالرؤساءبعضعلىمضىوقدالمكلفةالرئاسية

للسلطة.تسلمهممنذقرن

نفسالرؤساءهؤلاءيؤدي.التنفيذيينغيرالرؤساء

منوغيرهاوحفاواتاستقبالاتمنالرسميةالواجبات

ويوفر.تنفيذيةبرلماناتبهاالتيالدولملوكبهايقومالتي

فهمبملبلادهمموقرةرمزيةزعامةالتنفيذيينغيرالرؤساء

علىويوقعونوزعماءها،الدولرؤساءيستقبلون

الذينللمواطنينوالميدالياتالأوسمةويقلدون،المعاهدات

العروضيحضرونفإنهمكذلك،التكريميستحقون

أعيادفيالبلادبوحدةتناديخطباويلقون،العسكرية

عنهؤلاءيختلفولكن.الوطنيواليومالقوميةالبلاد

فيبقاءهمأنكماوراثيةليمستمناصبهمأنفى،الملوك

الطويلة.بالفترةعادةليستمحددةلفترةهوإنماالرئاسة

بطريقالتنفيذيينغيرالرؤساءهؤلاءمعظموينتخب

طريقعنانتخابهميتمماعادةإذالمباشر؟غيرالانتخاب

غيرأيرلنداجمهوريةرئيسموقفولعل،التشريعيةالمجالس

بوساطةانتخبإنهإذ،الغريبةالممارساتمنهوالتنفيذي

فقط.واحدةمرةللتجديدقابلةسنواتسبعلفترةالشعب

.إيريانيواكتارانهوالأيرلنديالرئيسهذا

منكثيرفىالتنفيذيينغيرالرؤساءلمملطاتتقيد

بعضفإنذلكومعالبلاد.دممتوربوساطةالأحيان

غيرسلطاتلديهمتكونماكثيراالتنفيذيينغيرالرؤساء

وأالطارئةالظروفلمواجهةاستعمالهايمكنهمعادية

فيالرئيصحقالسلطاتهذهوأهم.الوطنيةالأزمات

الذينالوزاراترؤساءإعفاءأوتعيينأوترشيحفىالتدخل

المجلسداخلمستقرةأغلبيةعلىالحصوليستطعونلا

والدعوةالبرلمانلحلسلطاتللرئيستكونوقد.التشريعي

عندماالسلطةهذهتمارسماوعادة.جديدةلانتخابات

وأحزبفيهيتمتعلابرلمانقيامإلىالانتخاباتتؤدي

غيرالرؤساءبعضامحتخدموقد.واضحةبأغلبيةجماعة

رغمباكستانفيمنتظمبشكلالحقهذاالتنفيذيين

حيثام099عاممنذوذلكاللإجراءصحةفيالتشكك

بهايتمتعالتيتلكتشبهسلطاتسيتولىبأنهالرئيسهدد

مثلالاخرىالبلادبعضوفي.المزدوجالتنفيذيالرئيس

الذيوهوالدستور،حاميهوالرئيسفإنأيرلنداجمهورية

التيالقوانينعلىويوقعللانعقاد،التشريعىالمجلسيدعو

لأنهماقانونتوقيعالرئيسيرفضوقد.البرلمانيسنها

إلىيرسلهأنوباستطاعته،يهددهأوالدستورمعيتعارض

حكم.منتراهماوإصدارفيهللنظرالعلياالمحكمة

بشكلمحدودةسلطاتالتنفيذيغيرألمانياولرئيس

تاريخية.مسائلإلىيرجعذلكفيوالسبب،عاديغير

لألمانياكانأم(-339ا)189فايمرجمهوريةخلالففى

الذيللرئيسكانتفقد.مزدوجتنفيذيسياسينظام

سنواتسبعلفترةمباشرةالشعبطريقعنانتخابهيجري

الوزراء()رئيسمستشارمعيعملوكان.واسعةسلطات

النوابمجلسمنكلثقةنيلإلىحاجةفيكانالذي

علىمبنياكانالذيالانتخابيالنظامأنغير.والرئيس

الامحتقرارعدممنشيئاأثارتقريبامحضنسبيتمثيل

ما259سنةومنذ.النسبيالتمثيلأنظر:.السياسي

وفيهندنبيرج؟فونالمحافظالرئيسيدإلىالسلطةانتقلت

منصبليتولىهتلرأدولفهندنبيرجدعاام339يناير

الحرباندلعتأنالتصرفهذانتيجةوكانتالمستشار.

فعلوكردام(49-15)939الأمرآخرفىالثانيةالعالمية

الفيدراليةألمانياجمهوريةدمشورصانعيفإنالتجربةلهذه

منقصدعنيحدواأنأم949سنةفىقررواالجديدة
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الانالألمانيالرئيسأصبحفقدوهكذا.الرئيصسلطات

لخمستمتدمنهماكل،أقصىكحدرئاسيتينلفترتينيعين

أعضاءمنيتكونفيدراليمجلصطريقعنوذلكسنوات

التشريعيللمجلسمباشراانتخاباالمنتخبالأدنىالمجلس

الاند(.أسدولةامجالسمنمساوآخروعدد)البوندستاج(

برلماني،حزبيمرشحهوإنماألمانيارئيسفإنالواقعوفي

وقد.للتدخلجداقليلةبسلطاترمزيمنصبأنهكما

.أم849عاممنذلألمانيارئيسافايزاكرفونريتشاردظل

ئاريخيةنبذة

ورأس.يرأسرأسمنالعربيةفىرئيسكلمةأشتقت

ورئاسةرآسةعليهمورأسورأسهم.أعلاهشيءكل

أيضاعليهموترأسالقوموترالر.رئيسهمصارإذا:ورياسة

والرئيسوالريس.ارتأسوكذلك،عليهمرئيساصارإذا

العربيةفىقديمةرئيسوكلمةرؤساء.والجمعواحد،

رئيسكلمةأما.الجاهليةمنذبمدلولهاالمعتخدمت

الكلماتمناشتقتفقدمثلا،الإنجليزيةفي)بريزدنت(

يرأسالذيالشخصتعنيوهيوبريزدنز،بريزساللاتينية

كان"بريزس"اللقبفإنالقديمةروماوفيويدير.ويحكم

لقبكانالوسطىالقرونوخلال.المقاطعاتلحكاميمنح

كانواالذينالملكيينللموظفينيعطىوبرزدنزبريزلر

.المقاطعاتداخلالسلطاتبعضيمنحون

تاريخهيرجعالحديثبمعناهالإنجليزيبرزدنتولفظ

مرةأولاللفظاستعملوقدعشر.الثامنالقرنأواخرإلى

الشمالية،أمريكافيالمستعمراتمجالسرؤساءبوساطة

ثم.الجنوبيةوكاروليناوبنسلفانياهامبشيرنيوذلكفيبما

1774عاميبينأمريكافيالثوريةالحربأثناءفىحدث

القاريالمؤتمريرأسكانالذيالضابطدعىأنأم978و

هذانقلوقدالمنعقدالمؤتمرفىالمتحدةالولاياترئيعي!

عملعندماالمتحدةالولاياتحكومةرئيسإلىاللقب

أولواشنطنبجورجوأحتفل.أم787سنةبدستورها

الولاياتانظر:.أم978سنةالمتحدةللولاياترئيس

الأمريكية.المتحدة

المتحدةالولاياتنظامأتبععشرالتاسعالقرنوخلال

عددبوساطةللدولةرئيسامنتخبتنفيذيرئيستوليةفي

الوجودإلىظهرتالتىالديمقراطيةالجمهورياتمن

نالتالتيالجنوبيةأمريكادولبينخاصةوبصفة

رئاسيا،نظاماوسويسرافرنسامنكلوتبنتامشقلالها.

أنشئتإفريقياغربىفيدولةوهىليبيريافعلتوكذلك

تحررواالذينالسود،الأرقاءبعضبوساطةمستقلةكدولة

نظاموضعفقدكذلك.المتحدةالجنوبيةالولاياتمن

.أم239سنةالجديدةتركياجمهوريةفيتنفيذيرئاسي

الرئاسيةالحكوماتنظاماتبعتالتىالدولعددازداد

ظهوربسببوذلكبعيد،حدإلىالثانيةالعالميةالحربمنذ

فيذلكأكانسواءحديثاالمستقلةالدولمنكبيرةأعداد

الأنظمةانهياروبسبب،الأمريكتينأمآسياأمإفريقيا

أصبحأم199سنةومنذ.الشرقيةأوروبافيالشيوعية

بوريسعلىوكان.الشعباختارهتنفيذيرئيسلروسيا

المجلسبهاقاملسلطاتهتحدياتعدةيواجهأنيلتسن

تنظجموهوالشعبممثليومؤتمر،الروسيالتشريس

.الغابرةالشيوعيةالعصوربعدحتىالاستمراراستطاع

رؤساءهمإنماالحرببعدظهرواالذينالرؤساءومعظم

.يونتنفيذ

منصبتتولىامراةأولكانت.رئيساتالنساء

جوانزوجهاخلفتوقد،بيرونإيزابيلهيالرئيس

يوليوفيوفاتهبعدالأرجنتينعلىرئيسةبيروندومنجو

فيشمهرا02بعدبهاأطيحأنلبثماولكن،ام749

ديمقراطيةبويقةتنتخبامرأةأولوكانت.أبيضانقلاب

سنةآيسلندافيقادوتيرفنبورفجريسهيلدولةرئيسة

.أم089

عاميبينرئيسةبوصفهاالفلبينأكينوكورازونوقادت

تشاموروديباريوسفيوليتاوأضحت،ام399و8691

النساءهؤلاءكلتولىوقد،أم299سنةلني!ساراجوارئيسة

ماريوأصبحت.السلطاتمحدودتنفيذيرئيسمناصب

أيرلنديةامرأةأولوهيأيرلندا،لجمهوريةرئيسةروبنسون

تجدرومماأم،099عامفيوذلكالمنصبهذاتتولى

تنفيذيا.ليسهذامنصبهاأنإليهالإشارة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيضا:انظرقو.لكلوالتاريخالحكومةأقسامانظر:

المتحدةالولاياترئيسالانتخا!

الفيتوالبرلماد

الملكيةالأبيضالبيت

م(.4481-2671)أغناتيوسإدموند،يسرا

وكانالخير،عمليحبونالذينمنأيرلنديأعمالرجل

الأخوةمنظمةأسسأيرلندا.فىالمدرسيتعليمهفىمتفوقا

كاثوليكيةرومانيةمنظمةوهي.الأيرلنديينالنصارى

بهدفأم808سنةتأسيسهاتم،والإحسانالخيرلأعمال

كاونتيفيويستكورتفيرايسولدالفقراء.تعليم

رجلوأصبحأم977سنةواترفوردإلىانتقل.كيلكينى

النصارىالأخوةمنظمةنشأتوقدبارزأ.أعمال

علىالفقراءلتعليمقدمهاالتيالجهودنتيجةالأيرلنديين

المعمدانيجينالقديسحذوواحتذى،الخاصحسابه

عمله.خطواتفيالفرنسى
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التحولنقطةوكانت

سنةزوجتهوفاةحياتهفي

إلىبسرعةفتحولأم785

أخيرا،أعمالهوترك،الدين

الخير.لأعمالنفسهوكرس

سنةلهمدرسةأولوافتتح

تعليمأجلمن،أم308

فىالفقراءالأطفال

رايسأغناتيولرإدموندسنةوفيواشرفورد.

علىرلمسميبشكلموافقتهبيوسالباباأعطىأم082

فيالنصارىالأخوةلمدارسجديدةجماعةتأسيس

عددوكان.لهاعاممديرأولرايسانتخبوقدأيرلندا،

()22ام838سنةتقاعدهحتىافتتاحهاتمالتيالمدارس

وإنجلترا.أيرلندافيمدرسة

.العمدةانظر:.البلديةرئيس

دينينظامفيالرهبانديررجالكبيرهوالدددرضى

صغاراتخذ،البدايةفى.والرهبنةالبندكتينمثلقديم

القرنبداياتمعاللقبهذاالمصرينالنصارىالنساك

عنيبحثونالنساكهؤلاءمثلوقدكان.الميلاديالرابع

فيللعبادةالمنقطعينمنناسكأولمشاأكبرراهب

نأبقصدوذلك،أباسمعليهيطلقونممنالصحراء،

ويوجههم.يعلمهم

نظامأرسى،الميلاديالسادسالقرنحواليوفي

منغيرهعلىالسلطةلهالذيللناسكاللقبهذاالرهبنة

الرهبنة.ممتلكاتوعلىالنساك

لديررئيسئايختارونالقديمةالأزمنةفىالرهبانكان

فيخضعواالرهبانرؤساءلكن.الحياةمدىالرهبان

المدنيين.المسؤولينقبلمنللتعييناتالوسطىالعصور

لكيالرهبانكبيربانتخابيقومونالرهبانفإن،واليوم

.محدودةلفترةالغالبفيالخدمةيمارس

الأساقفة.كبيرعنمستقلينغالباالأديرةرؤساءيعتبر

.الراهباترئيسةللراهباتأبرشيةترأسالتيالمرأةوتسمى

القضائيالنظامفىمنصبالسجلاترلمجى

وفى.الاستئنافمحكمةفييجلسلقاضالبريطاني

بأنهمعرفواكاتبا21رئيسالقاضيهذاكانالأصل

رئيسأصبحذلكوبعد(القضاةقاضيمكتبفي)رؤساء

الرتبة-في-يليوهوالعليا،المحكمةفيقاضياالسجلات

نأالقاضىهذاواجباتبينومن.للقضاةالأعلىالرئيس

البراءاتوكذلك،المحكمةلسجلاتالحافظيكون

انظر:.الرسميالدولةبخاتمعليهاالمصدقوالتراخيص

لأول-السجلاترئيسلقباستخدموقدالكبير.الخاتم

الثامن.هنريالملكحكمعهدفى-مرة

المن!مة!سيضقجالسمسؤولالمجىرفيس

وأالوطنيالمستوىعلىالتشريعيأوالنيابيالمجلسفي

هذاواجبات.الدولمنكثيرفىالمحليأوالحكومى

التضريعات.منكثيرفيتختلفالمنصب

مجل!ي!رئيسهوالمجلسرئيصالمتحدةالمملكةففي

المجلس.مناقشاتويرأس(،للبرلمانالأدنى)المجلسالعموم

تقريبا.أم377عاممنذالعموممجلسالمجلسرئيسرأس

القواعدوفقيتعاملونالبرلمانأعضاءأنمنالمتكلميتأكد

المجلسيرأسا!لتكلم

يرتدي.للبرلمانالأدنى

مجلسفيالمتكلم

شعراالبريطمانيالعموم

يرمزكاملامستعارا

.لمركزه
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بإصداريقومأنهكمالا،أم)القوانين(القائمةالألمماسية

الجلساتفيوالنظامالحديثأولوياتبخصوصقرارات

لهوأسئلتهمأحاديثهمكليوجهواأنالبرلمانأعضاءوعلى

رئيصيمثل.موافقتهدونرسميايتكلمواأنلهميمكنولا

،الأخرىالجهاتمعمعاملاتهفيالعموممجلسالمجلس

.اللورداتمجلسمثل

بينمنالمجلسرئيسالعموممجلحي!أعضاءينتخب

المجلسرئيصويحتفظالجديد.المجلصرتكوينعندأعضائه

يرشحأنالجائزمنوعندئذ.البرلمانيحلحتىبمركزه

فياخرعضوكأيالع!وممجلسفيألمجلسرئيس

المجلسرئيسفإنالعموملمجلسانتخابهأعيدفإذا.البرلمان

البرلمانأعضاءبموافقةللمجلسكرئيسمركزهيستأنف

موقفايتخذأنمجلسرئيسكلوعلى.تعيينهإعادةعلى

للمجلس.رئيسامركزهتوليعندمحايذاسياسيا

مجلسفيالمناقشاتأستراليافيالمجلسرئيسيرأس

بينمن)متكلما(للمجلسرئيساالأعضاءويختارالنواب

رئيسفإن،البريطانيالعموممجلسعكسوعلى.أعضائه

يتمبل،العامةالانتخاباتبعدمعارضةدونيعادلاالمجلس

الجديدةالحكومةكانتإذاإلا،الحكومةبتغيرعادةتغييره

يبقىأنويسعدهاالمجلسفيضئيلةبأغلبيةسوىتحظىلا

منمطلوب.للمجلسكرئيسمركزهفيالسابقالمتكلم

البريطاني-العموممجلسفيالحالهوكماالمجلسرئيس

فيالسائدةوالأعرافالقوانينتفسيرفيمحايدايبقىأن

.البرلمان

النوابمجلسرئيصفإن،المتحدةالولاياتفيأما

فيالسياسيحزبهرئيسفهو.قوينفوذذايكونأنيمكن

الضروريمنوليس.للمجلسرئاستهإلىبالإضافةالمجلس

يحدثلمأنهإلافيه،منتخباعضوايكونأنألمجلسلرئيس

رئيسوظيفةالنيابيالمجلسأعضاءغيرمنشخصتقلدأن

مركزهالمجلصرئيسيستخدمأنالمتوقعومن.المجلس

الرئيسلنائبالتاليةالمرتبةفييأتيأنهكما،حزبهلتدعيم

الامريكية.الرئاسةخلافةترتيبفي

.البرلمان،الحكومة:أيضاانظر

فيقضائيمنصبأعلىالملكةمحكمةرضى

ويجلس.القضاةقاضيبعدالشماليةوأيرلنداوويلزإنجلترا

العدلمحكمةفيالرئيسمقعدفيالملكيةالمنصةعلى

الوزرأء.رئيسترشيحعلىبناءالملكقبلمنويعينالعليا،

نأعلىالملكيةللمحكمةرئيساالمنتصروليمعينوقد

القرننهايةفىالأخرىالمحاكمجميععلىالإشرافيتولى

كبيرلكنالمنصبهذاألغيوقد.عشرالميلاديالثالث

رئيسلقباستخدامفيبدأالملكيةالمحكمةفيالقضاة

عشر.السادسالقرننهايةفيالملكةمحكمة

الدولبعضفيالحكومةرئيسا!رراءرسه!

وأالدولةرئيسويقومالاخر.بعضهافيالأولوالوزير

معظمفيالوزراءرئيسبتعيينالجمهوريةرئيسأوالملك

حزبزعيمبتعيينالدولةرئيسيقومأنويمكن.الدول

رئيس.الائتلاففيأو،التشريعىالمجلسفيفقطالأغلبية

المجلسأماممسؤولونالمجلسفيووزراؤهالوزراء

ووزرائهالوزراءرئيسعلىيتحتمأنهمعناهوهذا.التشريعي

الموافقةالتشريعيالمجلسرفضإذأيستقيلواأن،بالمجلس

النظامهذاويعرف،الحكومةسياسةفيأساسيمبدأعلى

الوزراء.مجلسانظر:.للحكمالوزاريبالنظام

زعيمهوالوزراء،رئيسيكونماعادةإنجلترافي

.بالانتخاباتيفوزالذىالحزب

نأ،الملكةأوالملكعلىيتحتمالعاديةالظروفوفى

حريةالوزراءلرئيسالوزراء.رئيسبمشورةيلتزم

ولكنهالوزراء،مجلسأعضاءاختيارفيوصلاحيات

بسهولة.حزبهفيالبارزينالقادةيتجاهللايستإ!!

أعمالأغلبعلىالموافقةالوزراءمجلسعلىتححتم

مثل،معينةبحقوقالوزراءرئيسينفردولكن،الحكومة

)البرلمان(،التشريعىالمجلسبحلالملكةأوالملكمطالبة

سلطاتتعتبرالجوانببعضروفى.جديدةانتخاباتوقيام

الولاياترئيسسلطاتمنأقوىإنجلترافيالوزراءرئيس

الحقيقيالزعيمهوالبريطانيالوزراءرئيسلأن،المتحدة

وأرقابةلايخشىعادةفهو،السببولهذا،ايلأغلبيةلحزب

.البرلمانتوازنات

إنجلترافيالمتطوربشكلهالوزراءمجلسنظامظهروقد

كانفقدام(،727-171)4جور!الملكحكمخلال

والبولروبرتالسيروكان.بالحكومةالاهتمامقليلالملك

رئيسأوالأولبالوزيرلقبوقد.للخزانةالأولالوزير

حتىرسميةصبغةذااللقبهذايصبحلمولكنالوزرأء،

بحكمالوزراءرئيسلقبأنالمعروفومن.أم509عام

للخزانة.الأولالوزيرهومنصبه

المجلسرئيسفإن،ام589لعامالدستورظلوفي

وزراءرئيسسلطاتولكنالوزراء،رئيسهوالوزاري

رئيصلمملطةلأنبريطانيابموزراءرئيسبقوةليستفرنسا

الوزراء.رئيسسلطاتمنتضعففرنساجمهورية

الرئيس.أنو:

رئي!أقوىأحيانايعدالمتحدةالولاياترئيس

هائلةثروةذاتدولةالرئيسويتزعم.العالمفىمنتخب
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بسلطاتالدستوربموجبالرئيسيمتع.قويوجيم!

.السلطاتتلكيحدد،ذلكجمعالدستورأنغير،واسعة

الرئاسةيتولىأنالدستوروضععلىالقائمونأرادوقد

الأقوياء،الملوكسلطةيملكأندونولكنقوي،زعيم

جهاتثلاثبينالمتحدةالولاياتسلطاتوزعوالذلك

والقضائية.والتشريعيةالتنفيذيةالسلطة:هي

عادةيسمىالذيالأمريكيةالمتحدةالولاياتورثيس

ويمثل.التنفيذيةالسلطةفعلايرأس،التنفيذيينرئيس

والمحاكمالعلياالمحكمةوتؤلص،التشريعيةالهيئةالكونجرس

الكونجرسويستيم.القضائيةالسلطةالأخرىالفيدرالية

الحدودتتجاوزرئاسسيةإجراءاتأيإبطالالعلياوالمحكمة

الرئيس.لسلطاتالمرسومة

القوانينتنفيذمنيتأكدتنفيذيارئيسابوصفهوهو

يكونالوطنيةالمسلحةللقواترئيساوبوصفه.الاتحادية

الوحيدالشخصهووالرئيس.الوطنيالدفاععنمسؤولآ

النووية.الأسعلحةباستخدامالأوامرإصداريستطيعالذي

بتقريرالرئيسيقومالخارجيةالسياسةعنمسؤولآوبوصفه

وبوصفه.الأخرىالبلدانمعالمتحدةالولاياتعلاقات

سب!!ويسهلالقوانينمشاريعالرئيسيقترحتشريعيازعيما

يساعداسحياسيللحزبرئيساوبوصفهعليها،المصادقة

الداخليةالمسائلحولالحزبأوضاعصياغةفي

معاالعملعلىالشعبيشحإلرئيسح!لك،والخارجية

الميلاديالعشرينالقرنخلالالمتحدةالولاياترؤساء

الميلادمحلالميلادتاريخالاسم

مايهليويم

روزفلتثيودور

تالمحتوليم

ولسونودرو

هاردبخوارن

كوليدجكالفين

هوفركلاردهربرت

روزفلتديلانوفرانكلين

ترومانهاري

أيزنهاورديمددوايت

كنيديفيتزجيرالدجون

جونسونليندون

نيكسونريشمارد

فوردلدجيرا

كارترجيمى

ريجانرونالد

بوشقجورج

كلينتونبل

ياير

كئولرأ

لو!صر

يوليو

أعسطكص

يريا

أكتور

أعسطس

يماير

يوليو

كئورأ

يراص

يوليو

عسطرأ

م18

م18

م18

م18

م18

م18

م18

م18

م18

م18

م91

م16

م16

م16

م91

م91

م91

م91

يووهاأ،ليلى

يوركليو

يووهاأ،كطسممسا

حيياش،!تهودستا

أومايوحروهـ،للو!ح

!يرموت،!غطيموت

أيوا،ساعويست

لمجويررك،كلاريدها

ميسوري،رمال!

ت!حححاس،د!يسود

سيتسشوساما،كل!!سو

تكساس،ا!!!تو

ياليعوركا،اليد،يور

سكااسر،هاماوأ

حيارحوطيمر،

ليويإمسيكو،تا

شومحيتسساما،ميلتود

ركساسأ،!هو

واشمطنفىالمتحدةالولاياتلرئيسالرسحىالمقرالأبيضالبيت

العاصمة.

للدولةرئيساوبصفته.الوطنيةالأهدافتحقيقسبيلفي

الاحتفالية.الواجباتمنالكثيربأداءيقومفإنه

ثلاثةالرئيسلدىشوافرأنالدستورللزم.الرئاسة

نأ2-عاما35عنعمرهيقللاأن-أ:هيمضهلات

علىسنة41لمدةالمتحدةالولاياتفيعاشقديكون

.بالولادةأمريكيامواطنايكونأن3الأقل

لحزبا

سيالسيا

ريلحمهوا

لحمهوريا

يرلحمهوا

طياممقرلدا

لحمهوريا

يلحميورا

يلحمهورا

طيابمؤلدا

طىاممفرلدا

يلحمهورا

طيمااممفرلدا

طىاممفرلدا

يلحمهورا

يرلحمهوا

طياممقرممدا

يلحصهورا

يرلحمهوا

طياممقرلدا

السن

المنصب

62
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96
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الرئاسةفترة
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23
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33
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77

98

39

26

28
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الوفاةتاريخ
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يريا
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72
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73
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63

88

78
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،سنواتأربعمدتهارئاسيةلفترةاضئيصانتخابشم

ويسمح.فترتينعنتزيدلمدةرئيسأيانتخابيجوزولا

حالةفيوظيفتهعنالرئيسبإقصاءللكونجرسالدستور

أصواتأغلبيةوبقراربالتقصير،للاتهامعرضةكونه

الشيوخمجلصقبلمنمحاكمتهتجريأنعلىالكونجرس

لها.رئيسابوصفهالمتحدةللولاياتالعلياالمحكمةرئيسمع

أعضاءثلثيقبلمنبإدانتهالتصويتإقصاؤهويتطلب

.الشيوخمجلس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

.حدةعلىكلالمتحدةالولاياتلرؤساءالذاتيةالسيرالظر:

صلةذاتأخرىمقالات

الالتخابيةالهيئةالساخنالخطبالتقصيرالاتهام

تاريخ،المتحدةالولاياتالرئيسالسيامميةالأحزاب

الفيتوالأوليةالانتحابات

ديفيدكامبالأليضالبيت

.الراهباتديرانظر:الدير.رئيسة

المستشرقي)ألرزالاششراق:انظر.رو!ن،راول

.(المعتدلين

الراقية؟الثديياتانظر:.الثدييات،الرئيسية

)الثدييات(.العربيةالبلادفىالبريالحيوان

فيدسوف.(م6791-0091)جلبرت،يلرا

أم(،)949العقلمفهوم:كتابهعنشهرتهنالبريطاني

والنظرياتالفلسفيةالمعضلاتمنالكثيرإنقالوفيه

اللغوية.المصطلحاتتفسيرفىالخلطمننشأتالغربية

العقلبينبالعلاقةالخاصةالنظرياتعلىهذهفكرتهوطبق

والجسم

بإنجلترا.الشرقيةسسكسبمقاطعةبرايتونفيرايلولد

واينفليتبكليةالميتافيزيقيةالفلسفةبتدري!رواشتغل

وتولىأم،689إلى4591عاممنأكسفوردبجامعة

.أم479عامفيالفلسفيةمايندمجلةتحرير

منصبشغل(.-ام)189مارتنالسير،رايل

.أم829عامإلى7291عاممنذالملكيالفلكعالم

الاتصالاتمجاليفيعملهعنشيزيائئاعالماشهرتهونال

موجاتباستخدامالنجوم)دراسةالراديويالفلكوعلم

الإشاراتعنالكشفتستطجعمعداتوصممالراديو(.

الخارجي.الفضاءمنالقادمةالصغر،فىالمتناهيةالراديوية

فيودرس،الشرقيةسسكسبمقاطعة،برايتونفىرايلولد

الجمعيةلعضويةانضمثمأكسفورد،وجامعةبرادفيلدكلية

،أم549عامفيهيوزميداليةالجمعيةومنحته،الملكية

عامكمبردجفيالراديويالفلكلعلمأستاذاوعين

.أم959

فيالداخديةالأنهارأهمالرايننهريعددهر.،الراين

تقدرمساحةويقطعكما،032طولهيبلغأوروبا،

سويسرأ،شرقيمنالنهروينبع2.كم006.422ب

والنمساولختنشتاينسويسراحدودمنجزءاويشكل

.الشمالبحرباتجاهوهولنداألمانياويعبروألمانيا.وفرنسا

إلا،الصناعةمخلفاتبسببملوثةأجزائهبعضأنورغم

الطيعيبجمالهاتحتفظتزالماأخرىأجزاءهناكأن

للتارلرمزاللألمانبالنسبةالنهرويعد.السياحوتستقطب

النهر.بهذاالألمانيةالأساطيرمنكثيروترتبط.الوطني

جبالمنينبعانمجريانهناك.الرايننهرمجرى

سويسرا،شرقيمرتفعاتفيالشرقنحوويتجهانجليدية

والراينالأوسطالرأينوهما،الإيطاليةالحدودمنوبالقرب

واحدمجرىفياتحادهمامنالرايننهرويجري.الخلفى

بحيرةنحووالنمساللختنشتاينالغربيةالحدودبمحاذاة

وهنا.م893يبلغالبحرسطحعنبارتفاع،كونستانس

معهحملهالذي،والحصىوالرملالطينمنالنهرشخلص

بانحدايىالغربباتجاهالبحيرةمنيخرجو،الجبالمن

بينالنهريجريهناكومن.شافهاوزنعندم12ارتفاعه

علىالرئيسيالمنفذوهي،بالمدينةباتجاهوسويسراألمانيا

نحووينعطفم،502النهرعرضيبلغوهنا،الرايننهر

.الشمال

السوداءالغابةبينالنهريجري،بالمنالشمالوإلى

عرضهيبلغسهلوسطفىويسيرغربا.الفوجوجبالشرقا

يزدادوألمانيا.فرنسابينالحدوديشكلوهنا،كم32

ليستمرالسهلويتركوبنجن،بالمنابتداءالنهرعرض

وهنا.ردوازية19الراينجبالعبرضيقوادفيجريانهفي

البحرحوريةقامتحيثلوريلى،المسماةالصخرةتقع

القواربرجالباغواء،نفسهالاسملهاوالتى،الاسطورية

الموقعمنأخرىأساطيروردتكماأغنياتها.خلالمن

منوغيرهموسيجفريدرولاندالبطلينعننفسه

ويتسع.لوريلىانظر:.والتاريخيةالأسطوريةالشخصيات

ألمانيافيالشمالياسمهلالنهريعبرحيث،بونعندالنهر

.الشمالبحرإلىالواسعةدلتاهيقودثمهولندا،باتجاه

ولانمايننيكرأنهارفيهيصبمسارهطولوعلى

وموسيلى.ناهالغربومن،الشرقجهةمن،وليبورور

والرون،،الدانوببأنهار:الراينتربطقنواتوهناك

منتحعلبذلكوهيوأودر،،وألبهوويزر،وإيمز،،ومارن

تنقلحيثعظيما،داخلياملاحيامجرىالرايننهر
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أيضاتدعىالتيالبحرحوريةإغواءكانالاسطورةوحعس!(.الصورة)وسط،لوريلىيدعىشاهةىصحريمممحدرماراشلوىألمانيافيالرايننهر

الصحري.الممحدرعدالبحارةهلاكإلىيؤدي،لوريلي

النفط،ومشتقاتالفحموالألمانيةالهولنديةالمراكب

الرايننهرلودفكقناةوتربط.والحبوبالمعادنوخامات

الواقعةالمرافئأهمتقع،بازلمنالشمالوإلى.بالدانوب

وكولون،ومانهايم،سترا!سبورجوهىالراينعلى

الرئيسيةالبوابةدوسبورجوتعد.روترداموودوسبورج

الصناعي.رورلوادي

التاريخفيالرايننهرأهميةبدأت.التاريخفيالراين

الخشبمنجسراقيصريوليوسأقامأنمنذ،الأوروبى

النهرهذاكانعام،أربعمائةمدىالنهر.وعلىهذاعلى

الجانبوعلى.الجرمانيةوالقبائلالرومانبينالحدوديشكل

مثل،الرومانيةالمدنوتطورتنشأتالنهر،منالغربي

وكذلكألمانيا،فيوجميعهاماينتسوكوبلينزوبونكولون

النهروكانسويسرا.فىوبازلفرنسافيسترامسبورج

بازلمنالوسطىالعصورخلالالألمانلسيطرةيخضع

النهرعلىمنفذعلىفرنساوصلتوعندماهولندا.وحتى

الحرببدأتعاما،الثلاثينحربقبل،ام648عام

الرابعلويسوحقق.العشرينالقرنبدايةحتىواستمرت

الحدودنابليونواسترد،الراينواديفيانتصاراتعشر

بقيتنابليوقهزيمةبعدوحتىلفرنسا.القديمةالرومانية

بأيديسويسرا،جهةمنللراينالمحاذية،الألزاس

عامالمدينةأجزاءمعظمأعادتألمانياولكن،الفرنسيين

.م1871

أثناءفىنفسهاالمنطقةعلىأخرىحربنشبتثم

وأعادتام(،189-191)4الأولىالعالميةالحرب

أدىممالفرنسا،واللورينالألزاسمنطقتىفرسايمعاهدة

وقعتوقد،الرايننهرعلىثانيةالفرنسيةالسيوةمدإلى

ولكن.الراينمنطقةتحصينبعدمتقضي،اتفاقيةعلىألمانيا

عامالاتفاقيةتلكنقضهتلرأدولفالألمانيالدكتاتور

الحائطببناءوأمرعسكريا،المنطقةبحشدوبدأ،أم369

الرايننهرامتدادعلىسجفريدبخطيسمىماأوالغربي

وحدثت.دفاعيةلأغراضوذلك،الفرنسيةالحدودعلى

الفترةفيالراينلنهرألمحاذيةالمناطقفيشرسةمعارك
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الثانيةالعالميةالحربأثناءفىأوروبامعاركمنالأخيرة

منليصبحالحرببعدالنهرعادثمأم(.459-)9391

العالمية.المائيةالممراتأهم

علىوتقعألممانيا،اليومتسمىتاريخيةأرضرايئلاد

وفرنسابلجيكاحدودحتىغرباوتمتد،الرايننهرطول

وهولندا.ولوكسمبرج

القديمة،العصورخلالالراينلاندفيالناساستوطن

السلتمثل،مختلفونأقوامالزمنعبرحكمهاوقد

مدنعدةبدأتوقد.والفرانكيينوالهونوالرومان

مدينةمثلم،008عامقرابةالمنطقةفيأهميةتكتسب

قصيروقتخلالوأصبحتوترير،وماينتسكولون

المقدسة،الرومانيةللإمبراطوريةوالسياسيةالدينيةالمراكز

حروبأثناءفىفرنسامنجزءاتشكلالراينلاندوكانت

أصبحتثم،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفينابليون

.أم581عامالألمانيةبروسيامقاطعةمنجزءا

وكذلك،المنطقةفيالغنيةالمعدنيةالمصادرتوفرساعد

منطقةفيهابماالصناعيةالمراكزتطويرعلى،الرايننهرموقع

العالميةالحربوبعدالرور.فيالحجريالفحممناجم

اتفاقيةعلىألمانياوقعتام(،189-191)4الأولى

ولكنفيها.جيوشوضعوعدمالمنطقةتحصينبعدمتقضي

،أم369عامالراينلانداحتلتالألمانيةالجيوش

الثانيةالعالميةالحربخلالعسكريةلأغراضواستخدمتها

جزءاتشكلالمنطقةهذهفإن،واليومام(.1-459)939

المنطقةبزيارةالسياحويقومألمانيا.فىالصناعيةالمنطقةمن

والسهول،التاريخيةوقلاعها،الجميلةبمدنهاللاستمتاع

الواسعة.الخضراء

القطننساللاتأوالخشبلبمنتصنعأليافالرالون

وتستخدم.الصناعيالحويرايضاوتسمى.حلجهبعد

الصناعية،الأقمشةعملفىواسعةبصورةالأليافتلك

الملابسمنهاتصنعالتىوالمنسوجاتالتريكووخيوط

والتطريز.التنجيدوأقمشة،المتنوعه

الأليافمنالرايونيصنع.الرايونيصنعكيف

وتتمالسليلوز..ان!:الخشبلبأوللقطناسمليلوزية

الختلفةالكيميائيةالعملياتبعضبوساطةالتصنيععملية

منهلتصنعالقوامكثيفسائلإلىالسليلوزمادةتحولالتي

السليلوزيالسائلهذابضغطوذلك،الصناعيةالخيوط

فتحاتخلالمنليمرالغازلةيسمىجهازفيبقوة

رفيعةخيوطاسمائلهذامنلتتشكلبالجهازجداصغيرة

الفسكوزعملية-االرايونلعملطرقثلاثوهناكجدا.

الخلات.عملية3-النشادريالنحاسعملية-2

الخشبلبتحويلعمليةوهىالفسكوز.عملية

شرائحبنقعالعمليةهذهوتبدأ.رايونإلىالقطنأونسالات

،الصوديومهيدروكسيدمحلولفيالأبيضالخشبلب

لعصرهامكابسفيوتوضعالمنقوعةالشرائحتلكترفعثم

وأألواحتمررثمالحد،عنزائدمحلولمنبهامالإخراج

تسمىصغيرةقطعإلىلتقطعآلاتفيالسليلوزشرائح

تحتفتوضعتبخيرعمليةإلىالكسرتخضعثمالكسر.

تساعدهذهالتبخيروعملية.يوملمدةعاليةحرارةدرجة

وبعد.الرايونمنهايصنعالتىاللدائننوعتحديدعلى

يحولالذيالكربونكبريتيدبثانيالكسرتعالجالتبخير

.اللونبرتقاليةمادةوهوالسليلوز،كزانتاتإلىالسليلوز

هيدروكسيدمنمخففمحلولفيالكسرتذابثم

،القوامغليظمحلولإلىالخليطيحولالذيالصوديوم

درجةتحتأيامأوخمسةأربعةالوضعهذاعلىويظل

آلاتفيالمحلوليضخالنضجوبعد.لينضجخفيفةحرارة

.خيوطهيئةعلىليخرجدقيقةثقوبخلالمنليمرالغزل

تذويببوساطتهايتمعملية.النشادريالنحاسعملية

خيوطالتنتجالنشادر-النحاسمحلولفىالقطنسليلوز

الدنيرةتسمىبوحدةوتقاسخفيفووزنهاجدارفيعة

الحرير.نفاسةلتصنيفوزنوحدةوهي

السليلوزخواصتغييربوساطتهايتمالخلات.عملية

بمالخليكوحمض،اللامائيالخليكحمضفيبمعالجته

السليلوز.خلاتلينتجالكبريتيكحمض

يونالراحيوط

كسرإلىالسليلوزتقطيعالسليلوزرقائق

للإذالةقلويسائل

السليلوؤكسص

وعاءإلىمعزالحلال!نالسائليضح

.نالهالىطحمهلتعتمكحاحامضله

إلىالسليلوريقطعثم.الصوديومبهيدروكسيدتعالجثم،رقائقهيئةعلىالقطنأوالخشم!لبأليافتشكلالرايون.لصناعةالفسكوزطريقة

المغزال،فيدقيقةثقوبخلالمنليمرمضخاتلوساطةالسائليضخذلكبعد.قلويمحلولفىتذابثم،الكربونكبريتيدبثانيتعالجكسر

الرايون.خيوطالنهايةفيمنهلتتشكلحمضيمحلولفييمررثم
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وهو،المغزالخلالمنالرايونإنتاخعمليةتمر.الغزل

خلالمنليمرالسليلوزيضخفيه،رفيعةثقوبلهوعاء

توضعجدارفيعةخيوطهيئةعلىويخرج،الثقوبتلك

ثم.الخيوطتلكصلابةلتقويكميائيةموادبهوعاءفى

خيوطالأمرنهايةفىلتش!سلبعضهامعالخيوطتلكتنقل

وأالقطنيشبهقماشمنهاليخرجتنممئالخيوطثم،الرايون

الطبيعي.الحريرأوالصوف

والنحاسالفسكوزرايون.الرايونخواص

فكلاهمانفسها،الكيميائيةالخصائصلهماالنشادري

حينوخشونته،صلابتهيفقدوكلاهمابسهولةيصنع

يجففان،حينصلابتهمايستعيدانلكنهمابالماء.يبلل

الحماممكوناتبتنويعالبللشدةتحسنأنويمكن

الذيالرايونأما.الأليافلإعداديعدالذيالكيميائى

يتعرضوربما،الحرارةمعفيتفاعل،بالخلاتيعرف

ولمعانه.بريقهالمغليالماءيفقدهكما،الكىأثناءللحرق

لونهنقاءمثلبها،ينفردالتىخصائصهلهفإنذلكومع

بالكيواحتفاظهصباغتهوثباتملمسهونعومةولمعانه

طويلة.لمدة

الفرنسيالصناعةورجلالخترعسجل.تاريخيةنبذة

سنةالصناعيةللأليافاختراعأولشماردونيههيلير

سميام429عاموفي.الصناعيالحريروسماهاام884

.الرايون

الفلانيلة.،الليف:أيضاان!

منيصنعالطعمحلوسميكسائلالدرةسكررب

المحفوظةالأغذيةصناعةفيويستعمل.الشاميةالذرةدقيق

المعلبة،والفواكه،والحلويات،والمعجناتالفطائرلتحلية

الذرةسسكرربويجعل.الأخرىالأطعمةمنكثيروفى

يحتفظأنهكما.مرنقوامذات،والحلوياتالكريمات

نأمنالفطائرمنععلىيساعدولذلكويجتذبها،بالرطوبة

مذاقها.تفقد

دقيقمنالذرةسكررببصنعالمعاملأصحابويقوم

حمضيامحلولأالخليطهذاإلىويضيفونوالماء.القمح

يطهونهثم(،بروتينية)جزجاتمعينةإنزيماتأوضعيفا،

رئيسيةبصورةالنابخالذرةسكرربويتألف.الضغطتحت

إلىإضافةوالمالتوزالجلوكوزهما،السكرمننوعينمن

أصحابيجعلولكي.الدكسترينتدعىدزجةمادة

إنزيمبإضافةيقومونفإنهم،حلاوةأكثرالشرابالمصانع

يدعىحلاوةأكثرسكرإلىالجلوكوزبعضيحولآخر

الذرةسكرربينتجللشرابأخرىوبمعالجةالفروكتوز.

هذاتكاليفوتقلالفروكتوز.منالعاليةالنسبةذي

أنهومع.غيرهعنالفروكتوزمنالعاليةالنسبةذيالشراب

فيأعلىليسلكنه،المحلياتمنغيرهمنحلاوةأكثر

منها.الحراريةالسعرات

السكر.:أيضاانظر

وكافةوالشراءالبيعفىالمحرمالتعاملأنواعمننوعا!ب

والنقود.بالتجارةالمتعلقةالاقتصاديةالأمور

نواعهأ

مبادلةفيالعوضمنخاليةزيادةكلوهو.الففملربا

تمرمنصاعاشخصيبيعكأن.جنسهنفسمنبمالمال

رديء.تمرمنبصاعينجيد

الزيادةمعالآجلالبيعوهوالتأجيلرباأي.الشيئةربا

كأنالدب.تأخيرمقابلةفيعوضغيرمنالبدلينأحدفي

للمشتريالمجلسفييسلمهقمحصاعشمخصيبيع

يبئأوشسهر.بعدالمشتريلهيسلمهاالقمحمنبصاعين

ريالومائةبألفلشخصالمجلسفييسلم!اريالألف

شهر.بعدلهيعيدها

اقتصاديةأضرارمنالرباعليهيشتمللماونوا

قاطعا،تحريماالتعاملهذاالإسلامحرمكثيرةواجتماعية

275.:البقرةالربا!وحرمالبيعاللهوأحل):تعالىفقال

يقومكماإلايقومونلاالربايأكلونالذين):تعالىوقال

تعالىوقال.275:البقرة!المسمنالشيطانيتخبطهالذي

وقال.276:البقرة!الصدقاتويربيالربااللهيمحق)

الربامنبقيماوذروااللهاتقواآمنواالذلنأيهايا):تعالى

ورسولهاللهمنبحربفأذنواتفعلوالمفإن-":مؤمنينكنتمإن

!وت!وقال.278927،البقرة!أموالكمرؤوسفلكمتبتموإن

هموقال،وشاهديهوكاتبهومؤكلهالرباأكلاللهالعن

.مسندهفىوأحمدصحيحهليمسلمرواهسواء(

الاقتصاديةالربامضارلبعضبيانيليوفيما

والاخلاقية.والاجتماعية

للرباالاقتصاديةالمضار

والأحزانالهمومبسببالعمالنشاطضعف-أ

القروضفىخاصةبالفائدةلاقتراضهمنتيجة

منالفقراءلدىالشرائيةالقوةضعف2-.الاستهلاكية

إلىيؤديمماالربامنبهملحقالذيللفقرالمجتمعأفراد

وعدمالادخارعلىالأغنياءتشجيع3-.السلعكساد

لومابخلافأيضا،السلعكسادإلىيؤديكاالاستهلاك

وهذاللاستهلاكيوجهفإنهالفقراء،بيدالمالهذاكان

غنىزيادة4-.للمجتمعفائدةتصاحبهنفعايحقق

الذيالدينحالاتمعظمفيالفقراءفقروزيادةالأغنياء

لغرضيكونالذيالدينعلىهذاويصدق.فائدةتصاحبه

حققواأوأصحابهخسراستثماريقرضوكل،استهلاكي
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منكثيرايسببالربا5-.الفائدةسعرمنأقلربحا

لأنوذلكبالمجتمعتلحقالتيالاقتصاديةالأزمات

فيالتوسعإلىالرخاءوقتفيتميلالربويةالمصارف

رصيدهاعنتزيدالتيالاعتماداتفتحطريقعنالإقراض

التضييقإلىالربويةالمصارفتميلالركودوقتوفىبكثير،

هزإلىيؤديوهذا.إيقافهإلىالأمريصلوقدالإقراضفى

التضخم6-.الأزماتوظهورالاقتصاديالنظام

يترتبمماوالخدماتالسلعأسعارزيادةوهوالاقتصادي

قيمةأنأيمباشر.غيربشكلالنقودقيمةانخفاضعليه

القانونيةقيمتهامنأقلتصبح)الشرائية(الاقتصاديةالنقود

المشروعاتمنكثيرأيعطل7-الربا.الدولةحددتهاالتي

كلياالعامالنفعيعطلكما،الكبيرةالفائدةذاتالضخمة

تحتاجالمشروعاتهذهأنمنها،جوانبعدةمنجزئياأو

ما،نوعايتأخرالربحفىوعائدهاكبيرمالرأسإلى

يقرضلاوالمرابيإنشائها.فيتطولقدمدةإلىلاحتياجها

.الفائدةأسعارارتفاعلتوقعطويلةمدةماله

تكونماغالباالعامالنفعذاتالضخمةالمشروعات

أرادفلوالنور.ترىفلنالربانظاموجودومع.قليلةأرباحها

تقدركبيرالعامونفعهفائدتهبمشروعيقومأنشخص

المشروعهذافكرةفإنتكلفتهمن%أ.بالسنويةأرباحه

ولو.ذلكمنأكثرأو%01الفائدةسعركانإذاستموت

مميذهبالربحأنيعنيفهذا%أ.الفائدةسعركان

.جهدهالمشروععلىالقائموسيخسرالماللصاحب

حتىزمناتحتاجالعامالنفعذاتالضخمةالمشروعات

تمويلهاكانوإذا،سنواتلعدةالأمريطولوقدتنتج

الديونبزيادةكاهلهسيثقلالمشروعصاحبفإنبالفائدة

الخسارةإلى!ديمماالمشروعينتجأنقبلالرباعنالناتجة

.المشروعوتعطلغالبا

وجهين:منالاستثمارفاعليةيضعفالربويالنظام

يبحثبفائدةمالهيقرضأنيريدالذيالدائنأن:الأول

موعدهافيوفائدتهالدينلهيعيدأنيطمئنمدينعن

الذيالمشروعنوعيةوعنالعملفيكفاءتهعنالنظربغض

أحدهما،الدينلطلبتقدمااثنينأنفرضناولو.بهسيقوم

متوسطةالمشروعاتواستثمارإدارةفىوخبرتهكفاءته

الأراضيمنعندهالأوللكنجدا،عاليةكفاءتهوالآخر

فشلإذاوفائدتهدينهوفاءللدائنيضمنأنيمكنمامثلأ

الربويالنظامظلفيالدائنفإن،الثانيبخلاف،المشروع

والنتيجة.منهاكفأالثانيأنمعالأولإقراضفيلمجرددلن

نأالمتوقعمنكانالذيالثانيالمجتفلكفاءةخسارة

الثانى:.أعلىأرباحايحققأفضلبشكلالأمواليستثمر

ذلكيكونولاالربحمنقدرأكبرعلىيحرصالمدينأن

يقفالفائدةونظام.الإنتاجوسائلفيبالتجديدإلاغالبا

تجاهالتزامهيتذكر"خالمدينغالبا،المشروعاتهذهدونعائفا

مملوكعلىيحرصيجعلهمماوفائدتهالدينبردالدائن

فيأقلكانوإن،فيهتحديدلاأمائاأكثرللربحطريق

.الاقتصاديمردوده

للرباوالأخلاقيةالاجئماعيةالمضار

خسرفإذا،الدائنأوالمدينيلحققدالذيالظلم-ا

إرجاعيلزمهالربويالنظاملأنالظلمالمدينلحقالمشروع

علىخسارتهتقتصرفلم،فائدتهمعالدائنإلىكاملاالمال

خسرهالذيالمالضمانإلىتعدتهبلووقتهجهده

الظلم،الدائنلحقكبيراربخاالمشروعربحوإذا.وفائدته

إلاالأحوالكلوفيبلالحالةهذهفييأخذلالأنه

النظامالأحوالكلففى.المدينمععليهااتفقالتيالنسبة

والطمعالأثرة2-.العدالةعنبعيدظالمنظامالربوي

-3الأغنياء.عندللمالوالعبوديةالقلبوتحجروالبخل

4-استغلالبالفقراء.يلحقالذيوالقلقالهمةضعف

ونشرالخوفوإشاعةعليهمالفقراءوحقدللفقراءالأغنياء

الجريمة.

طويلةوأسنانكبيربرأسيتميز،الحجمكبيرقردادبح

وتماثل.الكلبوجهمقدمةتشبهوجههومقدمة،وحادة

بذيلشميزالرباحقردةوبعض.الطولفيساقيهذراعاه

وذكرسم،06ذيلهطوليبلغالاخروالبعضممتلىقصير

يبلغالإناثوبعض.الغالبفيأنثاهمنحجماأكبرالرباح

كجم.04الذكروزنيبلغحيثفقطكجمأ4وزنها

غربيوجنوبإفريقيافىالرباحقردةأنواعبعضيعيعق

تعيعقالتيهمادرياسالقرودهذهومن،العربيةالجزيرة

أمهع!الرلاحرضيعيعتمد(.اليسار)إلىبصعيرهاتعتنيالرباحأنثى

والحماية.أضغديةافى



عطاء،رباحأبيابن116

ومصرالعربيةالجزيرةفيواسمهولالصخريةالتلالعلى

المناطقتقطنالتيالشاكماوقردةوالسودانوالحبشة

إفريقيا.جنوبفيالمفتوحةوالغاباتالصخرية

والحشائشبالبيفوالفاكهةالرباحقردةوتتغذى

تخبئأنوتستطيعوالجذور،الأشجاروأوراقوالحشرات

فىالرباحقردةوتعيشخديها،داخلأكياسفيالطعام

ومعظمقرد،002-01بينماعددهايتراوحجماعات

ويرأسهاعضوا،04-03منتتاثفالشاكماجماعات

وسطفىتعيشفهيالهامادرياسأماكبار.ذكورعدة

وصغارها،إناثوعدةواحدذكرمنيتكونأنثوي

.كبيرةجماعةلتكونمعاالأنثويةالأوساطهذهوتتجمع

بحمايةوتقومشرسةمحاربةبأنهاالرباحقردةذكوروتتميز

الأعداء.منالجسماعة

العربية.البلادفىالبريالحيوان:أيضاانظر

-648أهـ،15-)27عطاء،رباحأبيابن

أسلم-واسمه-رباحأبيبنعطاءمحمدأبوم(.733

.الحرممفتي،الإسلامشيخالإمام.المكي،القرشي

بم!صةونشأعنه،اللهرضي،عثمانخلافةفيولد

عباسوابنهريرةوأبىسلمةوأمعائشةعنوحدث

السبيعىإسحاقوأبوجبربنمجاهدعنهحدث.وغيرهم

وغيرهم.والزهريديناربنوعمروالزبيروأبو

وكان.منهقبلقولآقالإذا،الحجفىيفتىعطاءكان

.العبادةكثيرالصمتطويل،تكلمإذأفصيحا

المحيطشماطئعلىوتقع،المغربعاصمةادبط

نهرمصبعندالبلادمنالشماليالجزءفيالأطلسي

تعالتيسلامدينةعنيفصلهاضحلنهروهو،بورقراق

ضفتهعلىالرباطتقعبينماللنهر،الشماليةالضفةعلى

الجنوبية.

-03)الدافئةالمعتدلةالمنطقةفيالرباطتقعكما

علىالأسواربهاوتكثرالاستواء،خطشمالم(054

طريقعنالأعداءهجوممنالرباطلحمايةالشاطئطول

البحر.

لموأقعنموذجاالأطلسىساحلعلىالرباطموقعويمثل

أنباعتباربالاستعمارارتبطتاق!اللإسلاميةالمدن

المستعمربينالعلاقاتفىالحرجةالمنطقةكانتالسواحل

عليها.يسيوالتيوالمستعمرات

يناير)الشتاء(شهرخلالالرباطفىالحرارةدرجةوتبيز

.م2.22حوالى()الصيفيوليوفيتبلغكما،م9.251

فىملم456فتبلغالمدينةعلىتسقطالتيالأمطارأما

مارس-نوفمبرمنالشتاءفصلخلالوتسقط،السنة

صه!3ال!!ب!ثيهئ!لأ؟"رز!ص-!67

يمتدالذيالأسدلسىالسورالجديدةالمدينةعنيفصلهاالقديمةالمدينة

الأطلسى.اتجاهفيالمديةجسوبييتجهثممحلوفمسيديبرجمنشرقا

سواحلعلىتهبالتيالعكعسيةالغربيةالرياحبسبب
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مركزاالرباطمنوجعلوأ.المغربمعظمفوقمحمية

يكونأنأرادتفرنسالأنللبلادوعاصمة،لهمرئيسيا

انتهتوعندما.مباشرةمراقبتهاتحتالمغربسلطان

الأطلسي.المحيطعلىيطلالذيالرباطمدينةشاطئعلىقوارب
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يمة،قديأثريةشاطقتوجد:والتاريخيةوالأثريةالسياحيةالمناطقأهم

بالمديمة.تحيطوأسوار

التشريعي.والمجلس،الملكىالقصرالوزراء،لمجلسمقر:الحكممؤسسات

الخاممي!.محمدضريح،الحسنمنارة:الأخرىالعبادةودورالمساجد

المدينة.منالحديثالحيفيتنتشر:واللتنزهاتالحدائق

:بقطاعاتالمرتبطهةالنشاطاتأهمويشملالاقتصاد:

الإسمنت،الأحمر،الطوب،الفليناممتخرأج،المنسوجات:الصناعة

.السجاد،الدقيق

العاصمةالميضاءبالدأربالمقارنةقليلالتحاريالشساط:التجارة

.للمغربالاقتصادية

والكلياتوالجامعاتوالمدارس،العامةالمرافقفيهاتتوافر:الخدمات

.والمستشفيات،المتخصصة

البنوكوبعضللمغر!المركزيالبنكبهايوجد:والتمويلالمصارف

التأمين.وشركات

بريةوطرقبوسائلالأخرىالمغربيةبالمدنترتبط:واللواصلاتالنقل

والتلفاز.الإذاعةمحطةوبها.مرصوفة

القديمة،أسوارهاتجتدبهمالسياحمنكبيرةأعدادتزورها:السياحة

القديمة.والمدينة

الحاديالقرنفيتأسست:العاصمةوتطورنشأةعنتاريخيةنبذة

المنصور،يعقوبوابنهالمنعمعبدالبربريالقائديديعلىعشر

لي!صنللبلادوعاصمةأم219عامفياطفرنسيينمركزاوصارت

فيالمستقلةللمغربعاصمةوصارتفرنسا،مراقبةتحتالسل!هان

.أم569عام

خلالالسكانيحجمهاتقدمإلىيشيرمما،العالمفي

الحديث.العصر

الرباطمدينةسكانعددبلغام749سنةوفي

بين35ادالمرتبةفىتأتىوكانت،نسمة.062367

يشكلونسكانهاكانكما،انذاكالإسلامىالعالمعواصم

المدينةسكانعددوبلغ.المغربسكانجملةمن342%.

ومع،نسمة.457،623أم499إحصاءحمسب

ستبلغالرباطأنويقدر.نسمةأو386ر...ضواحيها

سيصلحيثالميلاديالعشرينالقرنبنهايةالمليونيةالمرتبة

نسمة.748.040.1إلىانذاكسكانهاعدد

قديمةقطاعاتإلىالرباطتنقسم.العمرانيالتخطيط

ويشكل،المدينةفيسمىالقديمالقطاعأما.حديثةوأخرى

،صغيرةبأنهامساكنهوتتميز،المدينةمنالشماليالجزء

منالعديدبهايوجدكما،مسطحةأسقفذاتبيضاء،

حولالخارجإلىفيمتدالحديثالقطاعأماالمساجد.

ذاتالحدشةومساكنه،الواسعةبشوارعهويتميز،المدينة

شارعبوساطةالمدينةقطاعاويرتبط،الأوروبيالطراز

منارةوتقع.الرئيسيالأعمالشارعوهو،الخامسمحمد
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الأشعالفيمهوالامحتمادةالمحاسبتشكيليقوماللغربيالصانع

اليدوية.

الطبيعية،والمباتاتالأزهارمنالمستخلصةالتقيديةالعطورع!ناعة

المحلية.الرلاطأ!واقفيبارزامكا،تجدماتزال

بورقرأق.نهرعلىيشرفعالجرففيالحسنمعسجد

حاكمأولالخامسمخمدضريحمنهويملالقرب

المستقلة.للمغرب

.المغربأيضا:انظر

أماكنها،فيالجسمأعضاءيحفظليفىنسيجا!بط

ش!صلفىالأربطةوتتجمع.ببعضبعضهاالعظامويربط

كالحبل.قويةوتكون،عريضةوأنسجةوأحزمةحبال

وأالرباطسمزقعندما(المفصل)التواءالوثيويحدث

الجزئىللتمزقنتيجةالكاحلوثييحدثفمثلا.يلتوي

.القدمعظاممعالرجلأسفلعظامتربطالتيالأربطةفى

تمزقتإذاأبداتلتئملاقدأنهاإلاببطء،الأربطةوتلتئم

ضماداتأوتمارينإلىعلاجهايحتاجوقدكاملا.تمزقا

وحجمالمتأثرللرباططبقاجراحةربماأوجبائرأودائمة

الإصابة.

.الإنسانجسمالالتواءبمأيضا:ان!

الجراحةفييستعملخيطالدمويةالأو!كيةرباط

الجراحونيستخدمولم.نازفوريدأوشريانلخياطة

منالخاليةالجراحةتطورلعدإلابكثافةالربطخيوط

وكانت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيالجراثيم

قامحتىدائما،الالتهابتسببقبلمنالربطخيوط

منمعقمخيطباختراعليسترجوزيفالبريطانيالجراح

دونالجسمفيامتصاصهلمجماالوتريسمىالخرافأمعاء

ضرر.

والقطنالحريرخيوطأيضاالجراحونويستعمل

ليعستأنهاإلاالجسميمتصهالاوهذه،والنايلونوالكتان

.ضارة

ا!سامية)المادئالكيمياءانظر:.الكيميائيالرياط

.ئية(اصكيحياابطلروا)انلمعدا؟للكيمياء(

يذمستو،شكلعلىيطلقاسمالأضلاعر؟ممكي

ورباعي.الجوانبرباعىمضلعأي،اضلاعأربعة

متوازيهوالمتقابلةأضلاعهتتوازىالذيايلأضلاع

متوازيلأيالمتقابلةوالزواياالمتقابلةوالأضلاع.أضلاع

الأضلاعمتوأزيزواياكانتوإذا.متساويةتكونأضلاع

كلكانتوإذا.مستطيلالشكلفإن،قائمةزوايا

الأضلاعومتوازي.معينالشكلفإنمتساويةالأضلاع

هوقائمةزواياوأربعمت!ساويةأضلاعبأربعةيتميزالذي

مربع.

أضلاعمتوازيأيوفى.مبالحرفلهايرمزوالمساحة

خلالمنالمساحةتحديديمكنعوارتفاعهققاعدته

بينالعموديةالمساحةهووالارتفاع.*عقم-المعادلة

لها.المقابلوالضلعالقاعدة

بمجموعةيتميزأضلاعرباعيفهوالمنحر!شبهأما

وشبه.المتساويغيرالطولذات،المتوازيةالأضلاعمن

غيرالأضلاعكانتإذا،الساقينمتساوييسمىالمنحرف

.الطولفىمستويةالمتوازية

المربع.،المعين:أيفئانظرا

هرمبأنهالهندلمسةفىيعرفشكلالأو!ربصكي

متساويةمثلثاتأربعةمنالأربعةأوجههتتكون،منتظم

.الهرم:انظر.الأضلاع

وهو،الخيامعمرإلىمنسوبةلقصيدةاسما!؟!كيا!

كتبتولعلها.والرياضياتالفلكفىوعالم،فارسىشاعر

صيغةمنالعنوانويأتيالميلاديعشرالثانيالقرنأوائلفي

منقالبإلىتشيروالتى،رباعيةالعربيةلكظمةالجمع

أربعةمنشعريةمقطوعةوالرباعية.الفارسيالشعرقوالب

وفيها.تامةفكرةوتكون،معينموضوعحولتدورأبيات

تتفقأو،الرابعيموالثانىالأولالبيتينقافيةتتفقأنإما

القافية.فيالأربعةالأبياتجميع
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منمجموعةأيإلى،عامةتشير،رباعياتوكلمة

منالخيامعمررباعياتوتتألف.المقطوعاتتلكمثل

إليهنسبت،السنينوبمرورناظمها،أنهيفترضرباعيات

علىالمعروفمنأنحينفي.رباعية000.2منأكثر

.الرباعياتهذهمن002منأقلنظمأنهاليقينوجه

ماأشهرها،الرباعياتهذهلبعضعربيةترجماتهناك

رامي.وأحمد،النجفيالصافىأحمدالشاعرانبهقام

هيالأجنبيةاللغاتإلىللرباعياتترجمةوأشهر

إدواردالبريطانيالكاتببهاقامالتيالإنجليزيةالترجمة

أربعفىفيتمسجيرالدترجمةنشرتوقدفيتسجيرالد.

.م9851،8861،8721،9871أعوامطبعات

101منقصيدةمنهماكلتشكلالأخريانوالطعتان

المساء،حتىالفجرمنبطولهيوماالقصيدةوتصف.رباعية

وتشكو.النفسيةالحالاتمنوبكثير،والبهجةبالمتعةمليئا

بينماالدنيا.ظلمومنالعمرقصرمنالمقطوعاتبعض

وأ،الربيعأو،العشقأوبالزهورأخرىمقطوعاتتتغنى

الخمر.

تقريبافيتسجيرالدعملفىالمقطوعاتونصف

عمرإلىالمنسوبةللرباعياتصياغةإعادةأوترجمات

مقطوعاتبضمعالرباعياتإلىيضيفمنوهناك.الخيام

قامفيتسجيرالدأنإلىبالإضافةهذا.آخرينفرسلشعراء

ترجمته.منالأولىالطعاتفيمقطوعاتبضعبتأليف

الحيام.عمر:أيضاأنظر

الجيروسكوبى،الربانأيضاويسمىالالىالريالى

الجهازويحتوي.آليةبصورةوالطائراتالسفنيوجهجهاز

السفينةتوجه(التوازنحفظ)أدواتجيروسكوباتعلى

الربانقدرةإلىأقرببصورةسيرهاوجهةإلىالطائرةأو

دقةأكثرطيرانتحقيقالاليالربانإمكانوفى.البشري

منخفض.تضغيلءوعباقتصاداأكثروتضغيل

علىبالطائراتالخاصالاليالربانيشتمل

الجيروسكوبيضبط(.التوازنلحفظ)أداتينجيروسكوبين

بصورةطيرانهاعلىويحافظالطائرةارتفاعالرأسى

وتبقى،القيادةالجيروسكوبيةالبوصلةوتضبط.مستوية

الاليالربانيرسل.نفسهالاتجاهفيمحلقةالطائرة

إشاراتوتصدر،والدفةوالرافعةالجنيحاتإلىإشمارات

ووضعهامسارهاعنالطائرةتنحرفعندماتصحيحية

فولتيةإزاحاتعنعبارةالإشاراتوهذه.الصحيحين

لهاالتىالمؤازرةالتحكموحداتإلىوترسلتضخم

التحكم.أجهزةتحركآليةوأجضةمحركات

-سبيريلورانسالأمريكياخترعأم219عاموفي

جيروسكوبيتوازنجهازبالطيرانواختبر-سبيريإلمرابن

طورتام329عاموفى.جيروسكوباتأربعةباستخدام

الطران.فيللتحكمالمارباناللجيروسكوبسبيريشركة

الأمريكيالطارطائرةفىالاليالربانهذاركبوقد

الاليالربانساعدوقد.مايوينيالمسماةبوستوايلي

عامفىالعالمحولمنفردطيرانبأولالقيامعلىبوست

أيامسبعةعلىقليلاتزيدمدةفيطيرانهوأكمل.أم339

ساعة.عشرةوثماني

عنالسفينةدفةبالسفنالخاصالالىالربانويوجه

البوصلةعنتصدرتصحيحيةإشاراتطريق

بدايةفىللسفنالىربانأولامشخدموقد.الجيروسكوبية

الاليالربانيسمىماوغالباالعشرينالقرنمنالعشرينيات

.الحديديالحاصرةمسيرالسفنمقعلى

أمبروز.إلمر،سبيري؟الجيروسكوب:أيضاانظر

منتجاتها،تسويقبعدمالشركةالمتبقيالمالا!يم

،والآلاتالعاملينورواتب،الخاماتتكاليفكلوتسديد

عنورواتب،الشركةلصاحبمعقولاسثمارعائدوتحقيق

،للمنشأةالشركةمالكيقدمهاالتيوالخدماتالجهود

تحديدألمحاسبةومهمة.المنظورةغيرالتكاليفإلىوإضافة

بدقة.الربحوقياس

التيللدولالاقتصاديللنظامحيويشيءوالربح

الربحيصبحالبلادهذهمثلوفى،الخاصالقطاعتشجع

.بالشركاتالأسهمأصحابأوالمشروعلمالكملكا

،تجاريمشروعأيلإدارةالأسبابأهممنالربحفتحقيق

أكبر.بكفايةبضائعإنتاجعلىالشركاتيحفزوذلك

.الأرباحارتفعتالإنتاجتكاليفانخفضتوكلما

بضائعبإنتاج،التجاريللمشروعالربحويتحقق

ولهذاإنتاجها،تكلفةعنبيعهاسعرفيأعلىوخدمات

لإنتاجخاموموادعمالةاستخدامإلىالأعمالمديرويسعى

تكلفةمنأعلىسعرامقابلهاالزبائنيدفعأشياءوبيع

استخدامإلىسعيالربحوراءالسعىفإنوهكذاإنتاجها.

إشباعاالمستهلكيناحتياجاتتشبعالتىوالخاماتالعمالة

مستمرةبصفةالأسعارالأعمالمديروبعضويخفضكليا.

أكثروالأرباحالمبيعاتمنيمكنماأقصىتحقيقفيطمعا

نأتبينمتعددةأسبابفهناكذلكومع،منافسيهممن

كلففى،لذلكدائمسببوهناك،الربحتلغىلاالمنافسة

شمكنلممربحةفرصعنتكشفمؤسساتتوجدوقت

المؤسساتتستطيعلاوأحيانامجاراتها.منمنافسوها

براءاتبسببمربحاناجحامنتخاتقلدأنالجديدة

وأحيانا.الأ!مبابمنوغيرهاالتجاريةوالعلاماتالاختراع

بضائعإنتاجمنالجديدةالمؤسساتتتمكنلاأخرى

نأكما.المستقرةالمؤسساتذلكفيتنجحكما،رخيصة
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قدمألوفغير،صناعيمجالفيبالدخولوالخاطرةءالعب

ليسمنتجفىالمنافسةعنتبتعد،الجديدةالمؤلسساتيجعل

بأرباحالمستقرةتتمئالمؤسساتوهنا،ربحهفيمتميزا

.جديدةمنافسةمنخوفدونمعقولة

المحاسبة.بمالأعمالبمالرأسماليةالسعر؟ان!:

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:الريد؟.

الربفمى.الحكمان!:.الحكمالربصي،

)الربطات(.المجدولةوالوصلاتالعقدانظر:.الريطات

حوليربطقوسأومادةمنشريطالعئقريطة

عشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتفيالناسارتدى.العنق

العقد:عليهماأطلقالعنقربطاتمننوعينالميلادي

عقدةو(منزلقةعقدةيعقدطويلرقبة)رباطالمنزلق

الوازين.هذينيرتدوناليومإلىالناسزالوماالفراشة

يطويهاالتىالعنقملابسمنالعنقربطاتنشأت

حولهايربطشريطمع،أعناقهمحولويلفونهاالرجال

مكانها.فيأطرأفهاليثبت

ارتدىالميلاديعشرالثامنالقرنمنالأولالعقدوفي

الخلف،منبتثبيتهاوقامواحوت،فكعظمةالرجال

وأأنشوطةبوساطةالأماممنوربطوهاإبزيمأوبشريط

.عقدة

القرنينمطلعفيالكرافتاتأوالعنقربطاتوكانت

أهدابذاتالغالبفى،الميلاديينعشروالثامنعشرالسابع

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي.برباطوتزين

التىالعنتىوأربطة،الرفيعةالخيوطذاتالعنقربطاتحلت

عنق)ربطاتوالأسكته،بإلابرةوالمشغولةفراشةشكلعلى

إح!!اما.الأكثرالكرافتةمحلالوفين(عريضة

التيالطويلةالكرافتةأصبحتأم087عامنحووفي

،العامالاستخدامفيشمعبيةااللأكثراهىمنزلقةعقدةتعقد

العنقوربطةالمساء،لثيابالفراشةشكلعلىالعنقوربطة

وندسوروربطة،الرسميللزىالفراشةشكلعلىالسوداء

الرياضى.للزيالمرن

ربطاتظهرتالعشرينالقرنمنالاولالعقدوفى

ربطاتأصبحتكما.فراشةشكلعلىالسوداءالعنق

.الاستخدامشائعةمنزلقةبعقدة،الطويلةالعنق

الكوارت.انظر:.الجالونربع

الرمدية(،)الصحاريالسعوديةان!:.لياثألربع

الحالي.الربعصحراءالدهناءبمصحراء

وحهيه،أحدعلىواتسطنجورجصورةيحملواشنطندولارربع

الاحر.الوجهعلىالنسرويظض

وقدسنتا،25تعادلأمريكيةعمدةالدولارردع

عامالنوعهذامنعملةأولالأمريكيةالإدارةأصدرت

عامواششطندولارربعلمسكمرةلأولوتم،ام697

جورجلميلادالمائتينالذكرىفىوذلك،ام329

أحدعلىواشنطنرأسيظهرحيثواششطن،

أرباعا!شخدمتالاخر.الوجهعلىوالنسر،الوجهين

دولارربعقبلعديدةأخرىتصميماتذاتدولارات

الامريكيةالإدارةأصدرتأم759عاموفىوأشنطن،

للولاياتالمائتينالذكرىفيخاصيندولارربعى

هاتينوجهيأحدعلىواشنطنويظهر،المتحدة

بالاستيطانالمرتبطالتقليديالطبلوقارع،العملتين

الاخر.الطالغعلى

%09نحوام659عامحتىالعملاتهذهشكلت

النحاسية،العملاتمن%أ.والفضيةالعملاتمن

المعدنيةالعملاتقانونقضىالفضةفيالنقصوبسبب

الحينذلكومنذ،العملةمنالفضةباستبعادأم659لعام

منطبقتينبينالنحالرمنطبقةمنإلاالعملةتشكللم

والنيكل.النحاسمنمزيج

الربعى.هلالابنانظر:.هلالابن،الربعي

971؟م(.-؟أهـ،10-)؟حراشبنربعي

ثمالغطفانيمريمأبوعمرو،بنجح!بنحرالقبنربعى

الحافظ،،الثقة،الولي،القدوةالإمام.الكوفى،العبسى

.الناسخيارمنالمعمر،،الحجة

أبيبنوعلي،الجابيةيومالخطاببنعمرمنسمع

أبومالك:عنهحدث.وغيرهم،اليمانبنوحذيفة،طالب

ابنانلهكان.واخرونالمعتمر،بنومنصور،الأشجعى

:وقالالحجاجفطلبهواختفيا،،يوسفبنالحجاجعصيا

والله،البيتفىهما:ربعىفقال؟ربعيياابناكمافعل

لصدقك.عنهماعفوناقد:الحجاجفقال!المستعان

)الساق(.الرجلانظر:.الساقربلة
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هذهتنتابوقد.التنفسفيصعوبةيسببمرضادلو

حادمفاجئشمكلفىبالربوالمريضالشخصالصعوبة

والصفيرالأزيزالمرضهذاأعراضوتشمل.بانتظاميتكرر

يشعرأوالهواءلاستنشاقالمريضيشهقوقدالزفير.عند

.بالاختناق

مندأئمايشكوالمريضفإنالربو،نوبةتبدأوعندما

وجافمتقطعوبسعالصدرهفيبالانقباضشعور

فيسميكةمخاطيةمادةوتتكون.التنفسفيوبصعوبة

يشعروقدكثيفا.السعالويصبح،البلغمتسمىالرئة

البلغم.يخرجأنبعدمؤقتةلفترةالمريفبالراحة

شعيباتضيقمنالربونوباتتنتجالربو.أسباب

انقباضمنالضيقهذاوينتج.بالرئتينالهوائيةالقصبة

الخاطىالغشاءعظامتورمومنالشعيباتهذهعضلات

البلغم.إنتاجومنالعضلاتهذهيبطنالذي

الهوائيةالشعبربوانتشاراالربوأنواعوأكثر

ماوغالبامحدد.حساسىفعلبردوينئدائما،الحساسي

غبارأو،المنزليالغبارمثلعاديةبموأدالحساسيةتحدث

ولأغلب.بعفالأطعمةأوالزهور(الطل!لقاح

الأسبرين.ضدحساسيةالربومنيعانونالذينالأشخاص

انظر:.حساسيةأيضاوهيالقشبحمىغالباالربوويرتبط

القت!.حمى

وأشديد،إجهادفتراتبعدغالباالربونوباتوتأتى

الحلقأوالأنفعدوىتعجلوقد.العاطفيالإجهادبعد

للجو.المفاجئالتغيريسببهاأنيمكنكما،النوبةبداية

معينةفصولفى-القشوحمى-الربويحدثأنويمكن

المصابينأغلبأنغير،معينلقاحغبارالهواءيحملعندما

.العامطوالبنوباتيصابونبالربو

الحساسىالربوأنوأعأكثرالهوائيةالشعبوربو

الحادةالنوبةتكونفقدتعجيزا.وأكثرهاضرراالتنفسى

بالمستشفى.المريضبقاءتتطلبوقدالحياةعلىخطرا

علىبالحصولبالربوالمريضالطيبيفحص.العلاج

الجسديالفحصلاجراء،للحساسيةالكاملالتاريخ

هذهوتساعد،للحساسيةالجلداختبارأتوبإجراء

الحساسيةتسببقدالتيالموادمعرفةعلىالفحوص

المنزلي،الغبارضدحساسيتهالمرضىولأغلب.للمريض

.الأخرىالموادمنعددإلىإضافةالطلعوغبار

الأدويةمنأكثرأووأحدادواءالأطباءأغلبويصف

لإزالةوالسالبوتامولوالإفيدرينالأمينوفلين،تشملالتي

فيالغالبفىضروريبالإستيرويدوالعلاج.الحساسية

لإضعافالختصالطبيبيلجأوقدالحاد.الربوحالات

الربو.نوباتتثيرالتىالختلفةللموادالمريضحساسية

منبسيطةكمياتحقنالعمليةهذهوتقتضي

الحساسيةتسببالتيالموادمنتحملمستحضرات

الذيالدواءقوةالطبيبويزيد-منتظمةلفترات-للمريض

المواد.لهذهمقاومةالمريضجسميكونأنإلىيحقن

الحساسية،،الإفيدرين،الأدرينالين:أيضاان!

الشعبى.الالتهاب

صعوبةفتجدالجياد،بهتصابرئويمرضالخيلردو

ثقوبفتتسع،مزمنسعالإلىيتطورأنيمكنالزفيرفي

للتنفس.تجاهدكانتلوكماجوانبهاوترتعد،الانف

التيالعللمنواحدبسببالخيلربوينتجأنويمكن

حالاتشيوعاالأكثرالمرضأسبابومنالزفير.علىتؤثر

للرئةالهوائيةالمسالكفيالمزمنةوالالتهاباتالحسالحمية

فيالهوائيةالأكياسوفتقوانتفاخ،العفنأوالتراببسبب

الهوائية،للمسالكالبكتيريةأوالفيرومميةوالعدوى،الرئتين

معتدلأالخيلربويكونوقد.التغذيةعوأملتشملكما

حركةيشلأنيمكنأو،هينةمشكلاتفيويتسبب

النظافةتوفيرالمهمةالوقايةطرقوتشملتماما.الحصان

ربوولعلاجللجياد.الصحيوالمأوىالجيدةوالتغذية

والأعشابالراحةالبيطريالجراحيصف،الخيل

تغذيةمراقبةمع،أخرىوأدويةالقشريةوالإمشيرويدات

به.يحيطوماالجواد

فصلويكون،والصيفالشتاءيم!ينفصلا!لع

شهرأواخرفيالأرضمنالشماليالنصففيالربيع

يبدأبينمايونيو.شهرأواخرحتىومايوأبريلوشومارس

!حبتمبرشهرفىالجنويالكرةنصففيالربيعفصل

ديسمبر.بدايةفيوينت!

بذوبانالعالمبلدانمنكثيرفيالربيعيالطقعريبدأ

الشتاء.ثلوج

المدةيستمرولامتأخرا،القطبيةالمناطقفيالربيعيبدأ

الكرةنصفمنالوسطىالمناطقفىيستمرهاالتينفسها

بهاتوجدفلاالاستوائيةالمناطقأماوالجنوبى،الشمالي

.كبيرةمناخيةتغيرات

أيامومعظم،الربيعخلالالنهارساعاتعددويزيد

الشتاء،أياممنارتفاعاأكثرحرارتهادرجاتتكونالربيع

الشتويالسباتحيواناتوتغادرتتفئالزهور،ولذا

الناسيقيمالعالمأقطارمنكثيروفينومهامكامن

بالربيع.احتفالأالمهرجانات

.الاعتدال:أيضاانظر

التقويموفقالسنةشهورمنالرابعالشهرالاصريدع

فيم241عامنحوالاسمبهذاالشهرهذاس!.الهجري

جاءوقد.ظ!ت!للرسولالخامسالجدمرةبنكلابعهد
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رواياتبالربيعينيسبقهالذيوالشهرالشهرهذاتسميةفى

كلاستثمارفييشرعونكانواالعربأنذلكمن،كثيرة

"ربيعتقولوالعربصفر،فىأسلابمنعليهاستولواما

الناسلارتباعكذلكسميبلوقيل.مخصبأيرابا(؟

هذينلانله،السابقأحشهرواالشهرهذافيوالدواب

العربتسميهالذيالخريففصلفييحلانكاناالشهرين

قيظا.والصيفصيفا،الربيعوتسمىربيعا،

بموربئالأزمنةالشهورربيع:ربيعانالعربعندوالربيع

ربيعأماالآخر.وربيعالأولربيعشهراالشهور:فربيع

فيهتأتيالذيالفصلوهو؟الأولالربيع:فربيعانالأزمنة

والثانىالكلأ،ربيعالعربويسميهوالنور،)الفقع(الكمأة

الربيعيسميهمنومنهمالثمار،فيهتدركالذيالفصل

وكان.كسابقهالأولالربيعهوبليقولمنومنهماالثانى

شهران:أزمنةستةالسنةتجعلالعرب:يقولالغوثأبو

وشهران،قيظوشهران،صيفوشهران،الأولالربيعمنها

شتاء.وشهران،خريفوشهران،الثانىالربيع

حلالأنهمابذلكوالآخرالأولربيعشهراوسمي

والعرب.التسميةفلزمتهماالربيعزمنفىتسميتهماوقت

وشهرربيعشهريإلامجردةكلهاالشهورتذكر

قال.رمضانشسهروأقبلشعبانأقبل:فيقولون.رمضان

:البقرة..!.القرآنفيهأنزلالذيرمضانشهر)تعالى

ربيع.شهرييقولونصفريليااللذينالشهرينوفي.185

الشاعر:قال

كليهماربيعشهريأبلتبه

واقترارهانسؤهافيهامارفقد

نإوفصولها:السنةأزمنةبصفةالخبيرينأحدوقال

الخريف،العامةعندوهو،الأولالربيع:أزمنةأربعةالسنة

وكان.القيظثمال!خر،الربيعوهوالصيفثمالشتاء،ثم

الربئفكانبممإلفصولثابتينوالاخرالاولربيعشهرا

منأياملثلاثةيدخل-الفرسعندالخريفهوالذي-الأول

الأولكانونمنأياملثلاثةالشتاءويدخل)سبتمبر(،أيلول

الفرسعندالربيعهوالذي،الصيفويدخل)ديسمبر(،

الذيبمالقيظويدخل)مارس(،أذارمنتخلوأياملخمسة

حزيرانمنتخلوأياملأربعة،الفرسعندصيفهو

فيبالأرضيقعمطرأولعلىيطلقونوكانوا)يونيو(.

وانتجعناالروادبعثنا:ذاكإذويقولون(،)الربيعالخريف

الثمارلأنخريفاالخريففصلسمىوإنما.الغيثمساقط

تجتنى.أي،فيهتخترف

الحاليةالشهورعلىتطلقالعربكانت.أسماؤه

ثلاثعليهاأطلقواوقد،الانبهاتعرفالتيغيرأسماء

المعروفةالأسماءعلىتستقرأنقبلالأسماءمنسلاسل

من،الميلاديالخامص!القرنمطلعفىوذلكحاليا،بها

وربيع)ناجر(،وصفر)مؤتمر(،المحرمسمواأنهمذلك

اسمعليهأطلقوافقدربئالآخرأما(،)خوانالأول

الشاعر:يقول)بصان(،

ابتدأناوناجربمؤتمر

الئصانيتبعهوبالخوان

فيه،السلاحلبريقكذلكوسمي،البريقتعنيوبصان

وبعفاللغويين،القبائلعلىالإغارةشهورمنشهرإنهإذ

لوبيصبذلكوسمىوبصانالصحيحاسمهإنما:قال

عليهأطلقمنالقبائلومن.ولمعانهبريقهأي،فيهالسلاح

كانوالأنهمالشىء،بهتصونماوالصوان،صواناسم

الشهر،هذافىوأموالهمأعراضهمعنويذودونيصونون

الشاعر:قولالاسمهذاعليهيطلقكانأنهعلىوالدليل

ناجربعدومنيأتيفمؤتمر

شركفييجمعصوانمعوخوان

قومثمود،عنديستخدمكانالذيالتقويمفىأما

لثمودكانوقد.ملزميسمىالاخرربيعشهرفكان،صالح

عندهمفللشهور،التقويمفيالشهورمنالخاصةسلسلتها

الموافق)ديمر(شهرمنبهايبتدئونوكانواأخرأسماء

قوله:فيالشعراءأحدنظمهاوقد.رمضانلشهر

موجرثمفوجثثمودشهور

مصدزثمملزمايتلوومورد

هوبليدخلثميأتيوهوبر

ديمرثميقفوهماقدوموهاء

حيفليقبلثميمفميودابر

أشهرفيهنتمحتىوم!نبل

فيهزيدتالعصرصلاةأنالشهرهذاأحداثأهم

العاممنالآخرربيعوفي.للهجرةالأولىاسشةفي،ركعتان

المسلمونيسميهاكانكماالبراءةسنةأي،الهجريالتاسع

عاموفيهطىءغزوةكانت،الهجريالتقويماعتمادقبل

رماهاهـلما73عامالكعبةواحترقت.القدسفتحهـتمأ6

الزبير.لابنمحاصروهوبالمنجنيقيوسفبنالحجاج

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المشرفةالكعبةالهجريالتقويمالتقويم

ردئالأولالمسويالتقويم

التقويموفقالسنةشهورمنالثالثالشهرالأولرللع

عهدفيم412عامنحوالاسمبهذاسمىوبد،الهجري

عدب.للرسولالخاصالجدمرةبنصب

نأمنها؟رواياتعدةالاسمبهذاتسميتهفيجاءوقد

صفر،فيأسلابمنأصابوهمافيهيخصبونكانواالعرب

عقبالقبائلعلىالإغارةشهورأولكانصفراإنحيث

.المحرمصفر،انظر:.الحرامالشهر-المحرم



123الأولربيع

فيهوالدوابالناس!لارتباعكذلكسمىبل:وقيل

الشهرينهذينلأنالاخر(،)ربيعيليهالذيالشهروفى

ربيعا،العربوتسميهخريفاالمسمىالفصلفييأتيانكانا

نإ:يقولرأيوهناكقيظا،والصيف!حيفاالربيعوتسمي

عليهماأطلقوا،قسمينالشتاءتقسمكانتالعرب

ربيعوالثانيوالأمطار،الماءربيعمنهماالأول:الربيعين

كلهالشتاءإنبل،منتهاهالنباتينتهىفيهلأن،النبات

.الندىأجلمنالعربعندربيع

ربيعربيعين:العربعندالربيعكان،الحقيقةوفي

صفربمبعدشهرانالشهور،فربيعبمالأزمنةوربيعالشهور،

:فربيعان،الأزمنةربيعوأماالاخر.وربيعالاولربيعوهما

والنؤر،الكمأةفيهتأتيالذيالفصلوهو،الربئالاول

الذيالفصلهووالثانيالكلأ،ربيعالعربعليهوتطلق

منومنهم،الثانىالربيعيسميهمنومنهمالثمار،فيهتدرك

:يقولالغوثأبوكان.لذا،كسابقهالأولالربيعيسميه

،الأولالربيعمنهاشهران:أزمنةستةالسنةتجعلالعرب

الثاني،الربيعوشهران،قيظوشهران،صيفوشهران

شتاء.وشهران،خريفوشهران

عندالربيعفصلفيحلالأنهماربيعشهريوسميا

ربيعشهرإلافيهمايقالولا.التسميةفلزمتهماتسميتهما،

سائرمعشهركلمةتذكرولاربئالاخر.وشهرالأول

ربيع،وشهريرمضانمئحهرإلاالعربيةالشهورأسماء

رمضانشهرأقبلنقولولكن،أقبلقدشعبانهذا:فيقال

:البقرة!القرآنفيهأنزلالذيرمضانشهر):تعالىقال

ذؤيب:أبيقولفهوربيعشهريشاهدأما.185

كليهماربيعشهريأبلتبه

واقترارهانسؤهافيههامارفقد

الأولالربيع:أزمنةأربعةالسنةجعلمنالعربومن

وهو،الصيفثمالشتاء،ثم،الخريفعامتهمعندوهو

البادية،فيالعربقولكلههذا،القيظثمالاخر،الربيع

الخريفأيامبالأرضيقعمطرأولعلىيطلقونوكانوا

الروادبعثنابمبالأرضربيعوقعإذاويقولون)ربيع(.

خريفاالخريففصلسميوإنما.الغيثمساقطوانتجعنا

ربيعاالعربوسمته،تجتنىأي،فيه)تخترف(الثمارلأن

فيه.المطرأوللوقوع

أسماءمنسلاسلثلاثالعربعرف.اسماؤه

حاليابهاتعرفالتيأسمائهاعلىتستقرأنقبلالشهور

أنهمنجدفمثلابمالميلاديالخامسالقرنمطلعحوالي

اذوسمواموهاء.وعادلوكسع:شعبانعلىأطلقوا

.الهجريالتقويمانظر:.إلخ...ومسبلوبركنعسالحجة

موضعأووقتفىالاسماءهذهالشهورتأخذولم

تسميةكلبينيفرقطويلوقتهناككانبلواحد،

مورد،بالمممثمودعرفتهفقدالأولربيعشهرأما.وأخرى

ومن.طليقاسمعليهتطلقالعاربةالعرببقيةكانتبينما

يأ،خواناسمبها،عرفالتيالأخرىالاسماءأشهر

فتخونهمفيهتشتدكانتالحربلأنوذلك،الخيانةكثير

:الأياديلقيطقالوأموالا.أروأحافتنقصهم

ارتباعنافيخوانوخاننا

سوامنامنللسارحفأنفد

:الأعرايابنوقال

عدوناودخوانمنالنصفوفى

البحرلدىحوتأمعاءفيبأنه

قبلاستخدمتالتيالعربيةالشهورالشاعرأجملوقد

التالية:الأبياتفيالميلاديالخامصالقرن

الجاهليةفيالعربشهورأردت

تشتركالمحرمسردعلىفخذها

ناجربعدومنيأتيفمؤتمر

شركفييجمعصوانمعوخوان

وعادلوالأصموزباءحنين

بركمعورنةوغلمعونافق

فيه،ولدظ!ع!الرسولأنالشهر،هذاأحداثأهممن

إلامنه.12و،أو.8،بينمااليومتحديدفياختلفلكن

ربيع9الإثنينيومفيكانبأنهيجزمونالمتخصمصينأن

م571عامابريل02الموافق.هـ،ق53سنةمنالأول

الإسلاميةالبلدانوبعضمصرفيبهويحتفل(.الفيل)عام

الفاطميينسنةعليهجرتلماتبعاالأولربيع21يومفي

غارفىمكثعفبهاجروعندمامصر.فيوجودهمأثناء

يثربقاصداالأولربيعغرةليلةخرجثمليالثلاثحراء

يومفىيثربمشارفعلىقباءإلىفوصل(،المنورة)المدينة

منالأولىالسنة-الإذنسنةمنالأولربيع8الإثنين

المدينةوصلثم.الإسلامفيمسجدأولبنيوبها،الهجرة

.الأولربيع21الجمعةيوم

وذلك،الجندلدومةغزوةكانتالأولربيعشهروفي

عليهايطلقكانالتيالهجرةمنالخامسةالسنةفي

المؤمنينابتلاءإلىإشارةالزلزالسنةآنذاكالمسلمون

وقد.نفسهالعامفيوقعتالتيالخندقغزوةفىوزلزالهم

يومفيضو!هي!نبيهبروخاستأثراللهأنعلىالمؤرخونأجمع

سنةيونيو8هـالموافق11عامالأولربيعمن21الاثنين

.أياموخمسةقمريةسنة63انذاكعمرهوكان،م632

خليفةبكرأبوبويعنفسهالشهرهذامن51وفي

للمؤمنين.

هزمتهـ،1343عاممنالشهرهذامن17في

استولواثممكةودخلواالأشرافقواتالسعوديةالقوات

الاحداثومن.ورابغوالليثالقنفذةعلىذلكبعد
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الملكوفاةأيضاالشهرهذافيوقعتالتيالمهمة

منالثانيفيالسعوديةالعربيةالمملكةمؤسه!عبدالعزيز

عاممنالأولربيع21وفىهـ.أ373عامالأولربيع

فىعبدالعزيزبنفيصلالملكاهـاستشهدء93

بنخالدالأميرعهدهوليبويعذلكعقب،الرياض

ملكا.عبدالعزيز

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

4!محمدالهجريالتقويمالتقويم

الآخرربيعالسنويالتقويم

681؟م(.؟-هـ،61؟-)حثيمبنالربيع

الإمام،ال!صفى،الثوريزيدأبوعائذ،بنخثيمابنالربيع

وأرسلع!بالنبيزمانأدرك،الأعلامأحدالعابد،القدوة

.الأنصاريأيوبوأبيمسعود،بنعبداللهعن.روى

الشعبي،:عنهحدث.الشأنكبيرأنهإلاالروايةقليلوهو

.الرجالعقلاءمنيعدكان.وآخرون،النخعيوإبراهيم

وقال.الصدقمعادنمنوكانالربيعحدثنا:الشعبيقال

كلمةمنهسمعتماعامأعشرينالربيعصحبت:بعضهم

.تعاب

البارزةالفروسيةروابطرموزبعض

-(عسكرية)نجمةالينبوعرالطهة

بريطالمجا

-(مدنية)كتسارةاليسبوعرابطة

بريطايكا

)شارة(الهمدبحمةرابطة

بريطاليا

والقديسمايكلالقديسرابطة

ليابريط(-رةشا)حورج

م(.665-؟هـ،45-؟)معودبنتالربيع

النجار،بنيمنأنصاريةعفراءبنمعوذبنتالربيع

أباقتلواالذينأحدمعوذأبوها.وبايعتأسل!تصحابية

،القوملسقايةالغزوأتبعضفىشاركتبدر.يومجهل

.الرضوانبيعةبايعتالمدينةإلىالجرحىوردومداواتهم

!لقأير!اعلأتت!لاي!.اللهرسولعندعطمقلىرلهما

نأروىذهبا.أوحليافناولهاعنبمنوآخررطبمن

لوضوئه.الماءعليهسكبتوأنهاعندهاتوضأضديإب!النبى

إياستزوجهاالوضوء.كيفيةعنتسألبعدفيمافكانت

خلافةفىتوفيتمحمدا.لهفولدتالليثيالبكيرابن

معاوية.

الربيع.أبو،الكلاعيانظر:.الكلاعيالربيعأبو

نرسانمنمجوعاتوروابطهاالفروسيةرتب

الولاءقسمويؤدونيترابطونكانواالوسطىالعصور

عنللدفاععسكرياتنظيماويكونون،سيدهمأولملكهم

روابطحاربتالصليبيةالحربوخلالالأعداء.ضدأرضه

الفرسانوكان.المقدسةالأرضفيالمسلمينالفرسان

يعيشوابأندينياقسمايؤدونالروابطبهذهالملتحقون

مخلصين.محاربينإخواناكذلكيكونواوأنرهبانا

الهحديةالإمبراطوريةرابطة

ليا.بريطا()لتسارة

)شارة(اعكتوريةاالم!جةالرابطة

لريطاليا-

الدنمارك)شارة(-الفيلراب!هة

الدنمارك)بحمة(الفيلرابطة
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وفرسانجونالقديسفرسانالدينيةالروابطأشهروكانت

التيوتونيون.والفرسانالهيكل

التشريفيةالفروسيةروابطجاءت.التشريفيةالروابط

.الغربفيالعسكريةالوسطىالعصورلتنظجماتمحاكاة

ومنحهالإنجازلتكريمتشريعيجهازأوحاكمأنشأهاوقد

هذهفيالعضويةتمنحالبلادمنالكثيروفيخاصا.امتيازا

للتميزتمنحكماوالأعمالوالعلومالفنونفىلإنجازالروابط

.العسكري

توارلإنشائهامعالرئيسيةالبريطانيةالفروسيةوروابط

الشوكرابطةام(،)934الساقربطةرابطة:تشمل

القديسرابطةأم(،)725الينبوعرابطةأم(بم)687

الفكتوريةالرابطةام(؟)818جورجوالقديسمايكل

الإمبراطوريةرابطةأنشئتوقدأم(.)698الملكية

مختلفةدرجاتخمسولها.ام179سنةالبريطانية

وهى.الفروسيةوساممنهااثنتانتحملوللنساء،للرجال

الكبير.الصليبسيداتأووفرسان،سيداتأوفرسان

باسميعرفخاصةرابطةأيةإلىينت!لاالذيوالفارس

.الحدثالفارس

رأسعيدفىالجددالفرسانتسميةتتمبريطانياوفي

الرتبةحاملالرأبطةعضويةوتعطي.الربيعفيأوالسنة

،ليديالرتبةحاملزوجةوتدعىالسير،يدعىبأنالحق

تدعىللسيرالمقابلةبالرتبةعليهنينعماللاتىوالنساء

(.)الليديالسيدةمنهنالواحدة

وتواريخالأخرىالمشهورةالأوروبيةالفروسيةوروابط

والنسيجام()748السويديةالساروفيم:هيتأسيسها

الفيلرابطةام(بم)942والنمساويةالأسبانيةالذهبى

الروسيةأندروالقديسرابطةأم(،)462الدنماركية

الفيلقأم(،107)البروسيةالأسودالصقرام(،6)89

أولاقالقديسرابطةأم(،08)2الفرنسيةالرفيع

م(.481)7النرويجية

فروسيةرابطةعضويةيمنحالذيالشخصويحسلم

وفيالتولة.عليهيطلقاحتفالفيميداليةأوشارة

.صدرهعلىالرابطةبحمةالشخصيعلقالرسميةالمناسبات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهيكلفرسانالصليبيةالحرو!

والفروسيةالمرسانالريطانيةالفروسيةسلم

والأوسمةوالميدالياتالنياشينالتيوتونيونالفرساد

يوحناالقديسفرسان

إلىالحيةالكائناتوتقسم.علميتصنيفوحدةالرتية

والطوائفوالشعبالممالك:هي،كبيرةمجموعاتسبع

.والأنواعوالأجناسوالفصائلوالرتب

أعضاءمنأكثرببعضبعضهمالرتبةأعضاءواتصال

الفصيلة.أفرادمنارتباطاأقلالرتبأفرادولكن.الطائفة

اللقبأوالمنصبأوالصفةهيالعسكريةالرتبة

القواتأفرادمنفردلكلالتنطميالوضعيميزالذي

والمسؤولياتالصلاحياتتحديدأساسهعلىوشم،المسلحة

الفرد.بذلكالخاصةوالوأجباتوالامتيازات

منوبسيطةمختلفةأنواغاالقديمةالجيوشكافةعرفت

يستندالرتبلهذهالتعيينيكنولم.والتدرجالرتبأنظمة

وسيلةالأحيانأغلبفيكانبل،ثابتةأسسأيإلى

خدماتعلىمكافأةأووالتقديرالإعجابأوللاسترضاء

سابقة.

أواخرإلىعامبشكلالحديثةالرتبأنظمةوتعود

الأوروبيةالممالكجيوشنشوءوبداية،الوسطىالقرون

هيرتبثلاثاستخدمتحينماالتنوير،عصرخلال

علىالمؤرخونيجمعوالتى،والرقيبوالملازمالنقيب

حاليا.المعروفةللرتبالأولالأساساعتبارها

معظمفيحالياالعسكريةالرتبأنظمةتتشابه

الرتبعلىللدلالةالمستخدمةالشاراتوتختلف.الجيوش

وضعالعالمدولمعظموتتبنى.وأخرىدولةبينالمتعددة

وعلىبالضباطيختصفيماالكتفعلىالرتبةشارة

الصف.بضباطيختصفيماالساعد

الصلاحياتبتحديدالخاصةأنظمتهادولةولكل

قوانينهادولةلكلأنكما،رتبةبكلالمتعلقةوالواجبات

،أخرىإلىرتبةمنوالترقيةالتدرجأوقاتتحددالتي

والسلطاتمنهاحاملهاتحريدأوونزعهاالرتبةمنحوشروط

بذلك.الخولة

أولكانفقدوالإسلاميةالعربيةللجيولقبالنسبةأما

بنعمرالخليفةعهدفيالجندمراتبلتحديدوضعنظام

فجعل،الجيشعطاءلضبطالديوانأنشأحينالخطاب

الأعشارغيرتثم.عريفعشرةكلعلىأعشاراالناس

جعلالأمينالخليفةأياموفيأسباعا.وجعلتبعدفيما

وعلىنقيبا،عرفاءعشرةكلوعلىعريفا،عشرةكلعلى

ولمأميرا.قوادعشرةكلوعلىقائدا،نقباءعشرةكل

الجيوش!جميعفيموحدةالعسكريةالرتبتكن

رتبامصرفيالمماليكالسلاطيناستخدمفقد،الإسلامية

العشرةوأميرالطبلخانةصاحبوالأمير،الألفمقدممثل

الرتبا!شخدمتالعثمانيةالدولةعهدوفى.الخمسةوأمير

،الصاغ،اليوزباشي،والثانىالأولالملازم:للضباطالتالية

والمشير،الفريقاللواء،،الألايأمير،القائمقام،البكباشي

فقدالصفلضباطبالنسبةأما.العسكريةالرتبأكبروهو

الأنباشي،،الأنباشيوكيل:التاليالنحوعلىالرتبكانت
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الأمريكىوالجيشالسعوديالعربيالجيشفيالصففباطرتبالأمريكيوالجيشالسعوديالعربىالجيشفيالفباطرتب
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وقد.والصول،البلوكأمين،الباشجاويش،الجاويق

التيالعربيةالدولمنالعديدالتقسيماتبهذهأخذت

العثمانى.للحكمخاضعةكانت

بهاوألمشبدلتبعدفيماالرتبهذهتعريبجرىوقد

وجودمع،العربيةالدولبينموحدةتكونتكادأخرى

.وأخرىدولةبينألاختلافاتبعض

رتب-المقابلةالصفحةفي-الجدولانويوضجح

العربيالجيشفيالصفوضباطالضباطوشارات

للقواتأنبالذكروالجدير.الأمريكيوالجيع!السعودي

الخاصة.رتبهاالبحرية

أمراضمنشسائعمرضالربخالتهاب.التهابالرثج،

الجانبفيألمأعراضهومن(.الغليظة)الأمعاءالقولون

منالمرضويتطور.بحمىمصحوبالبطنأسفلالأيسر

متوسطيبنالانتشاروأسعاضطرابوهوالرتاج،مرض

المتقدمة.البلادفيوالمسنينالأعمار

الجدارعلىانتفاخاتبوجودالربخالتهابويتميز

التهابيصيبماونادرا.الرتوجتسمىللقولونالخارجي

عاما.الثلاثينعنأعمارهمتقلالذينالاشخاصالربخ

الرتج.بالتهابالمصابينمعظمعلىأعراضأيةولاتظهر

الوجبةأنيعتقدونعديدةلسنواتالأطباءظلوقد

)أليافالخشائنمنقليلةنسبعلىالمحتويةالغذائية

غير،الرتجالتهابمنعفيتساعدقد(والخضراواتالفواكه

نقصإنإذالعكسأثبتتقدالأيامهذهفيالشواهدأن

القولونفىالفضلاتيجعلالغذائيةالوجبةفيالخشائن

بسهولة.القولونفىتتحركولالزوجةوأكثرالتصاقاأكثر

الداخلىالغشاءانتفاخعنهيختجضغطاذلكويسبب

إلىيؤديمما،الضعيفةالنقاطمنالعديدفيللقولون

طريقعنترىأنيمكن،دائمةصغيرةانتفاخاتتكوين

الرتجيلتهبعندمايحدثالقولونأمراضمنمرض!الربخالتهاب

الملتهبالانتفاخينعحروقد.القولونسطحعلىشاذانتفاخوهو

.الفضلاتمطقا

بينالحالةهذهتحدثماونادرا.السينيةبالأشعةالفحص

فيعاليةالأليافنسبةلأنذلك،الناميةالبلادسكان

عندهم.العاديةالغذائيةالوجبة

الرتاج.منكثيرةحالاتفيالربخالتهابويتطور

منها.عددأوالرتوجأحديلتهبعندماهذاويحدث

تخرجالتىالمادةوتلوثالملتهبةالانتفاخاتتنفجروقد

فيالإصابةوتنحصر.للقولونالخارجيالسطحمنها

تنتشرأنهاكير،صغيرةمنطقةفيالحالاتمعظم

قدخطيرمرضوهو،الصفاقالتهابإلىوتتطور

.الوفاةيسبب

الحيوية،بالمضاداتالرتجالتهابالأطباءويعالج

أيضاويعالجونهعليها.والسيوةالإصابةفيللتحكم

،للقولونالعضلىالجدارفيارتخاءلإحداثبالعقاقير

.القولونتفريغعمليةفيللمساعدةالكيميائيةوبالمركبات

منعاليةنسبةعلىالمحتويةالغذائيةالوجبةتساعدوقد

.المرضهذاعودةمنعفي،الألياف

الساحلعلىتقع،ناتالفىبلدةييرثشاردر

سكانهاعدديبلغإفريقيا.لجنوبالشرقىالشمالى

الثمانينياتخلالسكانهاعددتضاعف.نسمة328.23

الإحصاءحسبعددهممعمقارنة،العشرينالقرنمن

.ام089عامتنفيذهتمالذيالسكانى،

تحميل-شمحنحركةالعميقالبلدةميناءويشهد

فيالموجودةالموانئمنغيرهمنأكثر-البضمائعوتفريغ

منطقةتشكل،مائيةبحيرةفيجداروهناكإفريقيا.جنوب

ومالكوالفلامنجوالبجعمثل،مختلفةلطيورطبيعية

الحجريالفحم.أم769عامالميناءافتتحوغيرها.،الحزين

شرقيفيالفحمحقولمنيأتيحيث،الصادراتأهم

منالسنويةالصبادرأتحجمويبلغ.وناتالترانسفال

أكبرأحدالميناءويعد،متريطنمليون42الفحم

وقد.الفحملتصديرمركزابوصفه،العالميةالموانئوأحدث

السيرالبحريالأدميرالاسمعلىألاسمبهذاالميناءسمى

البريطانيالبحريالأسطولقائدرتشاردز،وليمفريدريك

الصالح.الرجاءرأسقاعدةفي

منللحمايةمجتمعةتبحرتحاريةسفنمجموعةا!ور

وأحربيةسفينةتوجدالحالاتمعظموفيالعدو.هجمات

الرتل.لحمايةأكثر

(ام189-أ!1)4الأولىالعالميةالحربوخلال

معظمكانتام(،459-1)939الثانيةالعالميةوالحرب

المحيطتعبروبريطانياالمتحدةللولاياتالتجاريةالسفن

هجماتمنالسفنتحميأرتالشكلعلىالأطلسي

لقولوراكا
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فبنتنجاحا،الأرتالنظامأثبتوقد.الألمانيةالغواصات

الأرتاللمرافقةالسفنمنالعديدالمتحدةالولايات

فقدوكندابريطانياأما.للغواصاتالمضادةوللعمليات

.والطراداتبالبارجاتسميتحربيةسفنااستخدمتا

ثمإنجلترا،فيالصغرىالمقاطعاتإحدىكانترورط

المحليةالإدارةتقسيمفيمقاطعةأم749عاممنذأصبحت

وأهم.نسمة004.32سكانهاعدديبلغليسترشاير.فى

حاصلاتهاأهمهووالضعير،الزراعةسكانهاأنشطة

الوفيرةالمعشبةالمراعيفيوالضأنالأبقاروتربى،الزراعية

والملابسكالإسمنتالصناعاتبعضوبهاغربيها.في

أما،أوكهاموعاصمتها.والبلاستيلثالهندسيةوالسلع

منهماوبكل،أبنجهامفهى،الأخرىالرئيسيةالمدينة

الضخمةووتررتلاندبحيرةوتعد.شهيرةمستقلةمدرسة

والإبحار.للصيدجيدةمرافقذاترفيهيامنتجعا

ليسترشاير.:أيضاانظر

الأشجار،منمجموعةعدىيطدقاسمالمكاس!رتم

وإفريقيا.وأوروباآسيامنكلفيفصيلة001نحومنها

خطوتم،الأوراقمنمجردةأحياناتكونالخضراءفروعها

شكلفىفهيثمرتهاأما،الفراشاتشكلالصفراءزهورها

المكالسرتمعشبطوليتراوحأكثر.أوبذرةبداخلهاقرنة

فقيرةتربةفىجيدافصائلهمعظمتنمو.م6وسم02بينما

ولرتم.السحبمنوخالئامشمساالجودامماوضعيفة

الأسل.نباتبساقشبيهةخضراءساقالأسبانىالمكانس

.البقول:أيضاانظر

.الفرالتاتتشبهأزهارلهالمكانسرتم

فيالبريالنباتانظر:المحزر.المكاس!رتم

المحزز(.ايكانص)رتمالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:.الوبريالمكاس!رتم

(.الوبريالمكاس)رتمالعربيةالبلاد

عادةعضتهالكن.شرسةوتبدوبالشعرمليءجسملهاالرتيلاء

.الأحرىالعناكم!عضةحطورتهالىلاتتعدى

العناكبمنمجموعةعدىيطدقعاماسمالرثيلاء

الأجواءفىالرتيلاءوتوجدالشعر.ذاتالحجمكبيرة

،المتحدةالولاياتمنوالغربيةالجنوبيةالمناطقمثل،الدافئة

منأكثريعيشوبعضهابأكملها.الاستوائيةالمناطقوفى

عنكبوتمناسمهاالرتيلاءأخذتوقدعاما.عشرين

وكانإيطاليا.جنوبيفينارانتوحوليوجدضخمذئبى

هذاعضةأنيعتقدونالأوقاتمنوقتفيالناس

وكان.الرقصهوسيسمىمرضاتسببالعنكبوب

منويجرونالهواءفىيقفزون-يعتقدكانكما-الضحايا

لبعضوطبقا-غريبةضوضاءمحدثينمكانإلىمكان

الرقصةفييتمثلكانعلاجأنجحفإن،الخاطئةالمعتقدات

بالتارنتية.عرفتوالتيبالحيويةالمليئةالإيطالية

الجنوبية،أمريكافييعيشالذيالطيريوالعنكبوت

فصيلةمنأيضئاوهوالعالمفىالعناكبأكبرأحد

5.7منيقربمابينطولهيتراوحجسمولهالرتيلاء،

وتعيم!.سما8حوأليساقيهيمدأنويمكن.سم9إلى

الطيوروتقتاتالأشجارفىالطيريةالعناكببعض

تأكلالبرازيلفىالرتيلائيةالعناكبوبعض.الصغيرة

الذيالأستراليوالنوع.والبرمائيات،الصغيرةالزواحف

الانبوبي،النسيجالمسماةالرتيلاءمجموعةإلىينتمى

-السودأءالأرملةعنكبوتمنللرعبإثارةأكثر

فيالموجودةالرتيلاءمننوعالسحريالبابوعنبكوت

العالم.منالدافئةالمناطق
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وتعي!قوديعةالمتحدةالولاياتفىالموجودةوالرتيلاء

عنلاتزيدالإنسانعلىعضتهاوخطورةالجحور.في

الرئيسيةالدفاعيةوسيلتهاوتتكون.النحلةلسعةخطورة

نأيمكنالتيالمهيجةالمجهريةالجسميةالشعيراتالافمن

الأرجل.منتصدراحتكاكيةبحركاتالهواءفىتطلق

أمريكافيتعيشالتىالرتيلاءعناكببعضلسعةوتعتبر

.خطيرةالجنوبية

)الرثاء(.الشعرالخنساءبمبمالجنازةأنظر:الرئاء.

والمماللث(.المدن)رثاءالشعرانظر:.المدنرثاء

دراسةهوالرثوياتمبحث.مبحتالرثويات،

المرتبطةوالأنسجةالجسممفاصلعلىتؤثرالتىالأمراض

وايلأربطة.والغضاريفوالأوتاروالعضلاتالعظاممثلبها

يسمىبينما،الرثويةالأمراضالأمراضهذهمثلوتسمى

الرثويةالأمراضبمرضىالعنايةفيالمتخصصونالأطباء

يعالجهاالتيالأمراضوتشمل.الرثوياتاختصاصيي

الختلفة،المفاصلالتهابأنواععادةالرثوياتاختصاصيو

الرثيانيالمفاصلوالتهابالعظمىالفصالوخاصة

الجلدتصلبمثلالضامالنسيجواضطراباتوالنقرس

الرثوياتاختصاصيوويعتني.الشاملالحماميوالذأب

وآلامالظهرفيعامألممنيشكونالذينبالمرضىأيضا

يستشير،ذلكإلىوبالإضافة.والمفاصلوالعظامالعضلات

علاجفيللمساعدةالرثوياتاختصاصييالاخرونالأطباء

العلاقةذاترثويةالغيرالامراضمنيعانونالذينالمرضى

اختصاصيويجريولا.والعضلاتوالمفاصلبالعظام

معبالتنسيقيعملونولكنهم،الجراحيةالعملياتالرثويات

التأهيلى.الطبواختصاصييالعظامجراحي

منأختصاصيونعادةالرثوياتأبحاثفيويساهم

الخلويالأحياءوعلمالحيويةالكيمياءمثلأخرىمجالات

ويبحث.الجزشيالأحياءوعلمالمناعةوعلمالوراثةوعلم

بينماوعلاجها،الرثويةالأمراضأسبابفيالباحثينبعض

الرثوية.الأمراضتطوركيفيةأبحاثهمفيبعضهميتناول

.رجاء،جارودي:نظرا.روديجاءردجا

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.الرجاجيل

التقويموفقالسنةشهورمنالسابعالشهررب

عهدفيم412عامنحوالاسمبهذاسميوقد،الهجري

بهذاوسمىصزيإب!،للرسولالخامسالجدمرةبنكلاب

القتالعنوامتناعهمالجاهليةفيلهالعربلتعظجمالاسم

الجاهليةفىالحرمالأشهرمنلأنهمنهوتهيبهمفيه

القرانفيذكرتالتيالأربعةالأشهرمنفهو،والإسلام

يكنلمالأشهروهذه36.التوبة.!.حرمأربعةمنها)..

وكانوطيء.خثعمهماالعربمنحيانإلايمستحلها

الأسواقفيهاتقاممناسبةالحرمالأشهروبقيةرجب

والمربدعكاظمنكلفيالمنافعوتبادلوالشعر،،للتجارة

أخيهأوأبيهقاتليلقىالرجلوكان.والمجنةالمجاز،وذي

تنسأهالعربوكانت.الحرامللشهرتعطمايهيجهفلافيها

عليهمايطلقونكانوالذا،يليهالذيالشهرإلى)تؤخره(

)الصفران(.وصفرالمحرمعلىأطلقواكما)الرجبان(

فكانتالشهر،هذافيخلافربيعةومضربينوكان

فكانتربيعةأما،ألانالمعروفالشهررجبتجعلمضر

الإسلامبظهورإلاالمعضلةهذهتحلولم.رمضانتجعله

عق!الرسولذكروقدمضر(.)رجبأنهعلىأكدالذي

إيضاحهفيمبالغةوشعبانجمادىبينالذيمضررجب

لأنهمذلكبلوقيلمضر.إلىأضافهلذاعنهاللبسوإزالة

والترجيب.إليهمفأضيفغيرهممنأكثريعظمونهكانوا

للبيانتأكيد،وشعبانجمادىبين:وقولهالتعطماللغةفي

فيتحولشهر،إلىشومنيؤخرونهكانواإذلهوإيضاح

بينالذيالشهرأنهلهمفبينبه،يختصالذيموضعهعن

النسىءحسابعلىيسمونهماكانوالا،وشعبانجمادى

يستحلونه.ثمومنفيهفيختلفون

أنهوالسنةوسطالشهرتحريمفيالسببولعل

فياللهبيتإلىوالوصولالعمرةأداءمنالناسيتمكن

كانفقد،واخرهأولهفيهخلافاالأيامأكثروكانت،أمان

وكانواالشهر،بتحريمالملتزمونأولئكحتىيستحلهما

جمادىأورجبمنأهييدرونلاالتيلليلةيقولون

منليلةآخرتسمىوكذلك،الفلتةليلةشعبانأوالاخرة

منأمهيالحلأمنفيها:فيختلفونفلتةالحرمالأشهر

فيكثرالثأر،)أخذ(دركإلىالموتورونفيسارع؟الحرم

الشهرمنيوماخرالفلتة:وقيلالدماء.وتسفكالفساد

،ثأرهالرجلفيهيرىأنوذلك،الحرامالشهربعدهالذي

ففاته.الحرامالشهردخلالغدكانفإذافيه،توانىفربما

الفلتةلها:يقالساعةالجاهليةفىللعربكانبل:ويقال

جمادىأياممنيوماخرمنساعةاخروهيفيها،يغيرون

طلعقدرجبهلالكانوإنالساعةتلكيغيرون،ال!خرة

الاخرةجمادىاخرمنالساعةتلكلأن،الساعةتلك

فقد،ويتمالشهربهاينقصليلةوهي.الشمستغبمالم

فيغير،اخرينعلىغمولكنه،العينرأيالهلالقوميرى

مضاجعهم.فيآمنونوهمأولئكعلىهؤلاء

الحاليةالشهورعلىتطلقالعربكانت.أسماؤه

عليهاأطلقوافقدحاليا،بهاالمعروفةالأسماءغيرأسماء
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أسمائهاعلىتستقرأنقبلالأسماءمنسلاسلثلاث

التقويمانظر:.الميلاديالخامسالقرنمطلعفيالحالية

ثمودفكانحط،اسممنبأكثررجبااختصواوقد.الهجري

يلياهواللذين)هوبر(لهالسابقسمتكما)هوبل(تدعوه

الشاعر:قالرمضانشهروهو)ديمر(،و)موهاء(

هوبليدخلثميأتيوهوبر

ديمرثميقفوهماقدوموهاء

أحلك.اسمعليهتطلقفكانتالعاربةالعرببقيةأما

ومنصلقدمنا،كمامضررجبالأخرىأسمائهومن

ومطهربمومنفس،ممبموالأالأسنةومنزعبمالأسنة

فيوكانوافرد.وبممقشقشو،وهرمبممقيموبمومعلى

ولاالأسنةمنصلجاء:يقولونرجبدخلإذاالجاهلية

للقتالإبطالآانتزعوهاإلارمحأوسهمفىحديدةيدعون

السبل،وتأمنيأمنونالناسوكان،الضنلألمسبابوقطعا

أشهرومن.ينقضىحتىبعضمنبعضهميخافولا

كانلأنهبذلكوسمي،الأصماللهوشهرعمالأأسمائه

قعقعةولا،قتالحركةولا،مستغيثصوتفيهيسمعلا

فيهيسمعيكنفلم،الحرمالأشهرمنلأنهلمسلاح

الشاعر:يقول""ياصباحاهولا"،"يالفلان

عمعئموذيخاليذييارب

الأعمالشهرفيالحتفكأسذاققد

قالرجبدخلاذاصويهسهالرسولكان.خاعةأقوال

ومن(.رمضانوبلغنا،ولثعبانرجبفيلنابارك)اللهم

الجاهليةفيوقولهمعجبا"،ترىرجبا"عشالشائعةالأمثلة

لأنهمذلك"ورجبجمادىبينالعجبكل"العجب

الثأرمنلهمكانمابلوغويتوخونفيهيستعجلونكانوا

وقال.الحرامأصشهراوهورجبدخولقبلوالغارات

ورقها،ظهورأيامورجب،الشجرةمثلالسنة:بعضهم

ثمرهااستواءأيامورمضانفروعها،ظهورأياموشعبان

قطافها".والمؤمنونوقطوفها،

.والمعراجالإسراءفيهأنالشهرهذاأحداثأهممن

،الإسلامشهدهاالتىالأحداثأهممنالحدثوهذا

،المقدسبيتإلىمكةمنءيهممربالرسولأسريقدحيث

اللهوفرضالسماء،إلىبهعرجثمركعتينصلىوهناك

اليومفيخمص!إلىخففهاثمالخمسينالصلواتعليه

معروفغيرووقتهما.بعبادهولطفامنهرحمةوالليلة

شووفيواحد.بعامالهجرةقبلكانأنهسوىبالضبط

تبوكإلىالمتجهالعسرةجشعفانبنعثمانجهزرجب

أهـفتحط4عاممنرجب51وفيهـ.9عاموذلك

اليرموكمعركةأهـكانت5سنةمنهالخامسوفي،دمشق

التاريخفيالفاصلةالمعاركمنوهيوالرومالمسلمينبين

اللإسلاممط.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصومالهحريالتقويمالتقويم

ا!مصمرالسنويالتقويم

-1336هـ،597-736)الحنبليرجبابن

بنرجببنأحمدبنعبدالرحمنالدينزينأم(.393

الحنبلى،،الدمشقيثم،البغدادي،السلامى،الحسن

بغدادفيولدأغقيه،ا،المحدث،الحافظالإمام.الواعظ

منها:،عديدةمصنفاتله.الميدوميالفتحأبيمنوس!

الحنابلة؟طبقاتبمالترمذيعللشرحبمالترمذيشرح

وجاح؟يتمهلمالبخاريصحيحشرحالباريفتح

جوأمإلكلم،منحديثاخمسينشرحوالحكمالعلوم

بدمشق.وتوفينشاوغيرها.التوحيد

،فريقانيلعبها،السرعةعلىتعتمدرياضةاو!جبي

أهدافا.يحرزواأنالفريقينكلامناللاعبونيحاول

وأ،الكرةبركلإما،اللعبةهذهفيالأهدافوتتحقق

فوقلتمرركلها،منيتمكنواأنإلىبحملهاأوبتمريرها،

مرمىخطخلفإلىبهاالوصولأو،الخصمالفريقمرمى

منأكبرعددايحرزالذيوالفريق.الخصمالفريق

.بالمباراةفائزايعد،الأهداف

ورجبي،الهواةرجبيهما:بطريقتينالرجبييلعب

الثانية،الطريقةمنأقدموهيالأولىوالطريقة.المحترفين

فيإنجلترافيالطريقتاننشاتوقد.الهواةإلافيهالايلعب

أرجاءسائرفيحالياوانتشرتا،الميلاديعشرالتاسعالقرن

العالم.

نأويحاولالكرةاللاعبيحمل.وعنيفةسريعةجماعيةلعمةالرجبي

للاعبينيمكنكما.المنافسالفريقمرمىحطتجاهالملصفىينقلها

بركلها.أمامهماالكرةيقدمواأدأيضا



،ومستمرةسريعةجماعيةلعبةبطريقتيهوالرجبي

وأ،اللاعبينأحديجرحعندماإلاوقفاتتحدثولا

منالكرةتخرجعندماأو،الأهدافتحرزعندما

اللعبفيتوقف،اللعبةقواعدتخردتىعندماأو،الملعب

كليبلئرمنشوطينإلىالمباراةوتنقسم.يستأنفثم

المشراحةالشوطينبينوتفصل.دقيقة04منهماواحد

الرجبيلعبةأنمنوبالرغم.دقائقخمسعلىلاتزيد

إلا،القويةالجسميةوالحركة،الهجومتتطلببنوعيها

منالقليلباستخدامإلالهملايسمحاللاعبينأن

اللعبةلهذهالمكتملالنموذجيفالزي.الوقايةأدوات

طويلةوجواربقصير،وسروال،قميصمنيتكون

أسفلها.منبارزةمعدنيةقطعبهاوأحذية،الركبةإلى

،السيقانعظاملحمايةقطعااللاعبينبعضويلبس

أفواههم.ولحماية

منتتألفالرجبىساحة

الهدفوممطقةاللعبساحة

مستطلةاللعبساحةوتكون

تماسبخطوطمحاطة

وتكون.الهدفوحطوط

الداخليةالهدفخطوط

هدفحطكلخلص

ح!هوطبينومحصورة

توقصوخطوطالهدف

رجبيساحةوتكون.الكرة

الرجبىاتحادوساحةالمحترفين

غيرتقريبا،نفسهالالمساحة

علىالموجودةالإشاراتأن

مختلفة.تكورمنهماكل

ساحةيوضحالأعلىوارسم

الرسمأما.الرحمياتحاد

ساحةيوضحفإنهالأسفل

المحترفين.رج!ى

الرجبىاتحادساحة

11

أ

المحترفينرجبىساحة

11

أ

أفيا
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الرجبىائحاد

المتوحشينالرجاللعبة"اتحاد:بأنهالرجبياتحادوصف

فيالمهذبينكلمةفاستخدام".المهذبونالرجاليلعبهاالتي

هووهذا،هواةيلعبونهاالذينأنإلىتشير،الوصفهذا

كرةوهيلهاالمشابهةاللعبةوبينبينهاالاختلافوجه

محترفين.اللاعبينبعضفيهايكونالتي،المحترفينرجبي

أرجاءفيشعبيةلعبةللهواةالرجبيكرةلعبةأصبحت

بعدوانتشرتإنجلترا،فيبدأتفقد.العالممنكثيرة

وأصبحت.وأيرلنداوويلز،أسكتلندا،فيبقليلظهورها

ونيوزيلندأ،إفريقيا،جنوبوفيأستراليا،فىشعبيةلعبة

والولاياتكندا،فيماحدإلىازدهرتوقد.وفرنسا

والاتحاد،واليابانورومانيا،وإيطاليا،،الأمريكيةالمتحدة

منأكثروفي،والأرجنتين،وفيجي)السابق(،السوفييتي

آخر.قطراخمسين

إفيأ

-------

-----!تم

اصه

----خ!

حم!الهدفأعمدة

إضا

اض

!حح!ا
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11

1(

11
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فا،أ،
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اخه.ئه-،

حط
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-

حمحالى

،
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م96للملعبمساحةتبلبنقصى.والمعداتالملعب

المسافةوتبلغ.الطولحيثمنم441والعرضحيثمن

إلىالهدفبمنطقةالمسماةالمنطقةوتمتدام..المرميينبين

أخرىوخطوطالوسطوخطاللرمى.خطخلفم22

خطعلىالمرمىقوائموتثبت.المرمىلخطيموازيةتكون

مسافةبعضهماعنالقائمانهذانويبعد،مرمىكل

سطحمنم3ارتفاععلىبعارضةموصولانوهما،م6.5

.لأرضا

الشكل،بيضيةبالهوأءمنتفخةكرةللهواةالرجبيكرة

نحوطولهاويبلغبالجلد.ومغطاة،المطاطمنمصنوعة

جم.54.و004مابينويبلبرزنها،سم82

خط.ورجلاواحد،حكمالمباراةيحكم.الحكام

الخطرجلاأمانهائيا،قرارهويعد،اللعبيديرفالحكم

الملعب،خارجإلىال!صةتخرجعندما،الحكمفينبهان

الركلةكانتإذاماويوضحانخروجها،مكانويحددان

بأيالحكميخطرانكما.صحيحةالهدفصوبالموجهة

اللعبة.فيخطأ

للهجوممنهمثمانيةلاعبا،15منيتكون.الفريق

علىيحوزواأنالهجوملاعبويحاول.للدفاعوممبعة

نحوللأمامال!صةالدفاعلاعبويقدمذلكوبعد،الكرة

لاعبويشتركوقد.الركلأوالتمرير،أو،بالجريالمرمى

والركل.والتمرير،الجرينشاطاتفيأيضاالهجوم

بأينقاطايسجلأنفريقلأييمكن.النقاطتسجيل

.والهدفوالتحويلةالمحاولة:وهيثلاثةأنواعمننوع

اللاعبيحققهالديالتسجيلعلىيطلقاسمفالمحاولة

الخصم،هدفمنطقةفيالأرضتلمسالكرةبجعل

لاعبأييسعىالمحاولةتحقيقبعد.نقاطأربعوتسجل

ويقتضى.تحويلةإلىتغييرهاإلىحققهاالذيالفريقمن

يركلهاثم،الأرضعلىالكرةاللاعبيضعأنالتغييرهذا

فريقهمنهحققالذيللمكانمقابلةنقطةمنالعارضةفوق

معدةنقطةمنالكرةركلالعمليةهذهوتشمل،المحاولة

الدفاعلاعبويقف.المكانتسمىالأرضسطحعلى

نقطتانوتسجل،التحويلةعمليةأثناءمرماهمخطخلف

الناجحة.للتحويلة

وهدفالجزاء،هدف:منهنوعانفهناكالهدفأما

ويحرزمنهما.لكلنقاطثلاثوتمسجل.الإسقاط

ال!رضىلىايكلةبرميالجضاء،بضربةهدفااللاعب

الكرةبركلأو،مباشرةالأرضعنارتفاعهابعدوركلها

ضربةحالةفيالعارضةفوقلتمرالأرضعلىوضعهابعد

الفريقيخرقعندما،للفريقالضربةهذهوتمخحالجزاء،

الإسقاطهدفاللاعبويحرز.للعبمعينةقواعدالخصم

اللعب.أثناءالعارضةفوقلتمروركلهاالكرةلمحاسقاط

رجبىكرةمباراةتبدأ.الهواةرجبىكرةتلعبكيف

ويستأنف.كذلكالثانيالشوطويبدأ،البدايةبركلةالهواة

الفريقينأحديحرزعندماالولحمطنقطةمنثانيةمرةاللعب

هذهفيالمدافعالفريقويقف،بالإسقاطأوبالوضعهدفا

الشرة.الأمتارخطخلفالحالة

،الكرةعلىيستحوذالذيالفريقيحاول.بالكرةاللقدم

وأ،بالجريالخصمالفريقمرمىخطنحوبهايتقدمأن

الخصم،مرمىنحوالأمامإلىبركلهاأوالكرةبتمرير

كمافقط،الخلفإلىأوالجوانبإلىالكرةبتمريرويسمح

مرمىخطاتجاهفىالكرةيضربواأنللاعبينلايمكن

بسواعدهم.أوبأيديهمالخصم

،الكرةيحملخصمأياللاعبونيهاجمأنويمكن

بمراوغةالهجماتهذهيتجنبأنالكرةحاملويحاول

نأيمكنهكما.فريقهأفرادأحدإلىالكرةلتمريرأوالخصوم

وأاليدراحةباستخدامبعيدا،الخصمبدفعالهجمةيتجنب

لاأنهغيرالاتقاء،طريقةالطريقةهذهوتسمىالساعد،

منافس.لاعبأييلكمأو،يضربأنلاعبلأييجوز

منيتخلصأنمنلهفلابدالكرةحامليهاجموعندما

،الكرةيلتقطأنلاعبلأيويمكن.اللعبةلتستمرالكرة

يركلها.أوبها،ويجري

تتيرونيوزيلسداأستراليافريقيب!تتقامالتيالرجبىدورةمباريات

القطري!.كلا!يبالغااهتماما



التماسخطفوقالكرةيركلأنلاعبلأييمسمح

خلفالكرةتكونأنحالةفيالجانبخطاو،مباشرة

خطفوقالكرةيركلأنيمكنهكما،لفريقهم22خط

حالةفيفقطم22خطأماممنالجانبخطأو،التماس

خطأو،التماسخطفودتىتمرأنقبل،الكرةارتداد

الجانب.

بالاستبداليسمحالدوليةالمبارياتفي.اللاعبينتبديل

تقريرحالةفيفقطآخرينبلاعبينلاعبينثلاثةحدودفي

اللعب.فيللاستمرارلائقغيراللاعبأنالطبيب

ثانيةمرةيعودأناستبدالهتمالذيللاعبولايسمح

ستةاستبدالفيمكن،المحليةالمبارياتفيأما.للعب

لاعبين.

لاستئناف()النفقالإسكرملعبةتستخدم.الإسكرم

يمرركأنبسيطا،خطأالفريقينأحديرتكبأنبعداللعب

لاعبيفإنالإسكرملعبةأداءحالةوفي.الأمامإلىالكرة

الجذعثنيوضعفيوهم،بشدةيتشابكانالفريقينهجوم

للفريق،المساعدالظهيرويرمي.نفقلثحكلليكونواللأمام

فيتدافع،النفقهذاداخلالكرةالخطأ،يرتكبلمالذي

الإسكرمفيالكرةتدخلأنبمجردالفريقينهجوملاعبو

موقعإلىالإسكرميحركأنفريقكلويحاول)النفق(،

تحتبالكرةالرجوعمنالخطافيسمىالذيلاعبهيمكن

فيالخطافهذاويكونجديدا.موقعاليكسبفريقهنمق

فيالهجوملاعبيمنالأولالصفووسط،أماصيموضح

الإسكرم.

نأبعد،الجانبيةبالرميةاللعبيستأنف.الجانبيةالرمية

.التماسمنطقةفيأوالجانبخطفوقالكرةتخرج

تخرجأنبعد،الهواةرحبيفىاللعببهايستأنفالجانبيةالرمي!

منحطينينالكرةاللاعإنأحديقدفحيثبمالملعبخارجالكرة

دفاعها.لاعبيإلىالكرةتمريرمجموعةكلوتحاول،المهاجمين
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وضعفييتسببلمالذيالفريقمناللاعبينأحدويرمي

هجومخطيبينالحدودفيالكرةالتماسفيالكرة

نأفريقكلمنالهجوملاعبوويحاول.المتنافسينالفريقين

كما.لظهيرهمالكرةامتلاكيحققواوأن،الاخرينيتخطوا

معينةتشكيلةويكونونفريقكلمنالهجوملاعبويتجمع

والثانيةركأولاهماتسمىاللتينالرجبيتشكيلتيمن

نأدونيستمراللعبتجعلانالتشكيلتانوهاتان.مول

اللاعبونشجمعالأولىالحالةففى.الهجومبعدشوقف

تصلأنوبعد،الكرةحامليهاجمأنبعد،الكرةحول

إلىالكرةيرجعأنالهجومويحاول.الأرضإلىالكرة

أثناءفتحدث،الثانيةالحالةأما.اللعبليستمرالظهير

،الكرةبحاملالمهاجمينمنعدديحيطعندما،الهجمة

يحاولالحالةهذهففى.قدميهعلىالوقوفعنويعجز

حاملها.منعنوةالكرةأخذ،الخصمالفريقأفراد

منظماتإنجلترافىالهواةرجبيكرةتنظم.التنظيم

لإنجلترا،خاصةاتحاداتوهناك.الاتحاداتتسمى

الرجبيكرةاتحادلاعبوويتبعوويلز.وأسكتلندا،وأيرلندا،

للعبةالدولىالإدارةمجلسقوانينوالأيرلنديونالبريطانيون

الرجبي.

الدولبطولةهيالهواةرجبيفيمنافسةواهم

واحد.لقاءفيمنافستينمنالبطولةهذهوتتكونالخص!.

إنجلترا،:هي،دولخمسالبطولةهذهفيوتشترك

منفريقكلويلعبوفرنسا،وويلز،وأسكتلندا،وأيرلندا،

،بلدهفىمباراتين،الأخرىالأربعةالفرقضدالفرقهذه

بمجموعيفوزالذيوالفريق.الخارجفيومباراتين

تتنافسالبطولةهذهإطاروفي.بالبطولةيفوز،المباريات

التشكيلإلىالكرةتقذفوفيهااللعبفيالكرةلوضعلعبةالإسكرم

ويحاول.فريقكلمنالهجوملاعبيمنوالمكود،النفقيشبهالذي

زملائهم.إلىالكرةركلالوسطلاعبو
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اليسار(.)أع!جالباالكرةيمررأنأ!لاعبايستطيع.الرجبيلعبة

اليم!!(.)أعلىاليدبراحةالمقابلاللاع!دفعبالكرةالممسكيستطيع

المقابل.الهدفداحلال!صةبلمصاليسار()أسفللقط!يحرزالفريق

(.اليمين)أسفلبالركلهدفنقطةعلىالفريقويحرز

وأس!ضلنداوأيرلنداإنجلترا.الأربعةالعالميةالوطنيةالفرق

الثلا"ني.التاختسمىخياليةكأسعلىوويلز

الفرقمنمكونامتجولآفريفاوأيرلندابريطانياكونت

الأسودباسمالفريقهذااشتهروقد.الأربعةالوطنية

استراليا:أهمهاأقطارعدةإلىويسافر،البريطانية

وهناك.وأيرلنداإنجلترا،الأقطارتلكفرقوتزور.ونيوزيلندا

خاصة،بطريقةلاعبيهدعوةتتم،البرابرةيسمىفريق

الأنديةفرقوضد،الزائرةالفرقأهمضدمبارياتليلعب

الختلفة.بالأقطار

لكلالقطرمستوىعلىداخليتينمباراتينأسترالياتقيم

وولابى،كأسعلىسنوياتلعبمنافسةفهناك.موسم

وكوينزلاند،ويلز،ونيوساوثلمعيدنيبينوتكون

المنافسةهذهوتحددأستراليا.فيالعاصمةوإقليموفكتوريا،

82فيتنافسنيوزيلندافيأماأ!شراليا.فيالرجبيبطولة

الدرجةمنرياضيامهرجانا016فيللرجبيإقليميافريقا

لفرقمشهورةوطنيةمنافسةإلىإضافة.عامكلالأولى

كأسباسمالدرعواشتهررانفرلى.درعتسمىالأقاليم

.عامكلعليهالتنافسويتم،التحدي

فاسم.الوطنيفريقهاونيوزيلنداأمشراليامنولكل

أوولالنيوزيلنديالفريقواسحموولابير،الأسترالىالفريق

،قصيرةوسراويلقمصانايلبسونلاعبيهلأنبلاكس،

العشرينالقرنمنالتسعينياتبدايةومعسوداء.وجوارب

بوصفهسمعتهبلاكسالأوولفريقأستعاد،الميلادي

استحقوا،عالميةمنافسةفى،العالمفيرجبيفريقأفضل

لايقهر.الذيالفريق:السابقلقبهمبها

المحترفينرجبيكرة

وإنجلترا،وفرنسا،أ!شراليا،فىالمحترفينرجبييلعب

فيالمشتركةالأقطاروكل.الجديدةغينياوبابواونيوزيلندأ

خارجية.مبارياتفيالوطنيةفرقهاترسل،المحترفينرجبي

منتتكون،تجريبيةمبارياتالفرقهذهمعظموتلعب

المستضيف.الفريقضدمبارياتثلاث

الرجبيلميدانعرضأقصىيبلغ.الرجبيميدان

مساحةوهناك.ام..تبلغالمرميينبينوالمسافة،م68

منطقةتسمىالمرمىخلفقدما،11وستةمابينتتراوح

وسطخطوبهأجزاء،أربعةإلىالميدانويقسم.المرمى

نصفين.إلىالميدانيقسم

خمسةبينهماالمسافة،المرمىيحددانقائمانوهناك

المتر.ونصفأمتار

مملوءمطاطىكيسمنالمحترفينرجبيكرةتتكون

وشكل،أخرىتركيبيةبمادةأوبالجلد،ومغطىبالهواء،

سم،28نحوطولهامتوسطويبلغ،بيضيالكرةهذه

جم.041نحووتزن

حيثخط،ورجلاحكمالمباراةيحكم.التحكيم

رجلاويساعد.نهائياحكمهويعد،المباراةالحكميدير

هو،الرئيسيودورهما.اللعبمراحلكلفيالحكمالخط

خارج-حاملهاأو-الكرةتخرجعندمابرايةيشيراأن

أحدتصرفبسوءالحكميخواأنيمكنكما،الملعب

.الأهدافصحةمنكذلكويتأكدا،اللاعبين

لاعبومنهمستةلاعبا،13منالفريقيتكون.الفريق

،الهجوملاعبوويحاول.دفاعلاعبووسبعةهجوم

فيبتقديمهاالدفاعلاعبويقومبينماالكرةعلىالحصول

الركل.أوالتمريرأوالجريخلالمنالهدفاتجاه

أوالمحاولةالنقاطتسجيليشمل.النقاطتسجيل

يسجل.الميدانيالهدفأوالجزاء،ضربةأوالتحويلة

أسفل،اللمسأيضاتسمىوالتيالمحاولةنقاطاللاعب

هذاويحعسب.الخصمهدفمنطقةفىيضئالكرةعندما

نقاطتسجيلولتحقيق.نقاطبأرلغالتسجيلمنالنوع

يركل،الهدفتجاهالركلأيضاتسمىوالتيالتحويلة

بينالعارضةفوقالمحاولةسجلالذيالفريقلاعبيأحد

نقطةفيوضعهابعد،الكرةاللاعبويركل.المرمىقائمي

وتحتعسب.المحاولةمنهسجلتالذيللمكانمقابلة

نقطخين.التحويلة

الفريقفيهارتكبالذيالمكانمنالجزاءضربةتنفذ

يمنحالذيوالفريق.نقطخينالركلةوتحتمسبالخطأ.الخصم

نأأوالملعبفىيتقدمأنبينالاختيار،حقلهالجزاءضربة

خطخارجمنالملعبفيالكرةركلأي،الركلةيأخذ

.التماس
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علىالكرةبوضع،الميدانىالهدفاللاعبويسجل

العارضةفوقومن،المرمىقائميخلالركلهاثم،الأرض

نقطةالهدفهذاويحتعسب،اللعبأثناءوقتأيفي

.واحدة

المحترفينرجبيمباراةتبدأ.المحترفينرجبييلعبكيف

بالركلةالمباراةمنالثانىالشوطيبدأكما،البدايةبركلة

النقطةمنالكرةاللاعبينأحديركلحيثنفسها،

خلفالمدافعالفريقويقف،الوسطخطعلىالوسطى

.العشرةالأمتارخط

،الكرةبحوزتهالذيالفريقيحاول.للأمامالكرةتقديم

لأيويمكن.الخصمالفريقمرمىخطإلىبهايتقدمأن

ويمكنه.اتجاهأيفييركلهاأنأوبالكرةيجريأنلاعب

بالفريق،زملائهأحدإلىيضربهاأويرميهاأويمررها،أن

اللاعبعلىإلاالهجومولايكون.أمامهيكونألاشريطة

.الكرةيحملالذي

،المباراةفيلاعبينأربعةبتبديليسمح.اللاعبينتبديل

يدخلانتبديلهتمالذي،للاعبيسمحولا،سببلأي

.أخرىمرةنفسهاالمباراة

حوزتهفيالذيللفريقيسمح.بالكرةاللعبطريقة

لتسجيلالكرةوضعبعدركلاتأوهجماتبستالكرة

الاخرالفريقيتسلمشيئابمالفريقيسجللمفإذا.نقاط

هجمة،كلإكمالوبعد.هجماتبستليقوم،الكرة

ويركلها،الأرضعلىالكرةبوضعالكرةحامليقوم

حمليمكنهالذيالفريقفيزملائهأحدإلىبقدمهللخلف

مناللاعبينكليكونانمنولابد.اللعبليستمرالكرة

نأقبلالتحركولايمكنهمأمتار،خمسةبعدعلىفريقكل

.الكرةتلعب

يكونأنبعداللعببهايستأنف)النفق(الإسكرم

وأ،الصغيرةالأخطاءمنخطأارتكبقداللاعبينأحد

حالةففى.الملعبحدودتعدىقدالكرةحامليكون

الفريقينمنالهجوملاعبوشماسكالإسكرملعبةأداء

تمافا.النفقيشبهشكلامكونينرؤوسهمويحنون،بقوة

الخطأيرتكبلمالذيالفريقمناللاعبينأحدويقوم

الفريقين،هجوملاعبوويتدافع،النفقهذافيالكرةبرمي

الإسكرم.فىالكرةدخولبمجردمتضادينجانبينمن

يمكنوضعإلىالإسكرميحركأنفريقكلويحاول

زميلإلىالإسكرمخارجالكرةركلمنالخطافلاعبه

فريقه.منله

فيمحصورةالمحترفينرجبيلعبةكانت.التنظيم

كمبريا،فيالعشرينالقرنمنالثمانينياتحتىإنجلترا

بعدوانتشرتإنجلترا.شماليفىويوركشايرولانكاشاير،

جنوبيوفيويلزفيالفرقبعضتكونتأنبعدذلك

هم،المحترفينرجبيفيالمحترفيناللاعبينوكلإنجلترا.

مئاتفيالرجبيويلعب.للعبجزئيامتفرغونلاعبون

هي:مجموعاتثلاثإلىمقسمةوهيالهواةأنديةمن

.المدارسوعمرالشبابوعمرالمفتوحالعمر

فيمرة،موسمكلفيمرتينفرنساضدإنجلتراتلعب

أيضاإنجلتراتلعبكما.الخارجفيوالأخرىأرضها،

ونيوزيلنداأستراليامنالزائرةالفرقضد،متفرقةمباريات

.الجديدةغينياوبابوا

لفريقابلاكس،أوول

النيوريلنديالوطنى

يلعبوهو،للرجبي

والوبيزضيقضدبانتظام

لي.لأستراا
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انتشاراالرياضيةالألعابأكثرمنالمحترفينرجبيويعد

كلفىمنظمةأسرعلىوتلعبونيوزيلندا.أستراليافي

تسمانيا.عداالمقاطعات

أصبحتالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

الأسترالى.المحترفينرجبىفيعضوانورفوركجزيرة

الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتعقدوخلال

أصئلدرجة،الجديدةغينيابابوافيالرجبيلعبةازدهرت

ضدتجريبيةمبارياتفريقهلعبعالميا،منافساالقطرمعها

المشتركة.الأقطاركلفرق

غير،المحترفينلرجبيمعقلاأوكلاندتعدنيوزيلنداوفي

الثمانينياتوخلال.كانتربريفيأيضامزدهرالرجبيأن

وأعداد،اللاعبينأعدادازدادتالميلاديالعشرينالقرنمن

منالشماليوالنصفولنجتونمنكلفيالمشاهدين

أيلند(.)نورثالشمالجزيرة

الكيويز.الممماالنيوزيلنديالقوميالفريقعلىيطلق

شكلعلىفتحتينذاتسوداءقمصانااللاعبونويلبحه!

،قصيرةسراويلمع،الأبيضباللون)7(ممبعةالرقم

الفريقأما.أعلاهافيأبيضطوتبهاسوداءوجوارب

خضراءقمصاناأفرادهويلبسال!صانجروز،فيسمىالأسترالي

معالأصفرباللون)7(ممبعةالرقمشكلعلىفتحتينذات

خضراءوجوارب،الذهبيباللونمخططةقميمةسراويل

لبابواالقوميالفريقعلىويطلق.اللونذهبيةأطواقبها

برتقاليةقمصانايلبسونوهمكومالز.اسمالجديدةغينيا

الأسود،باللون)7(سبعةالرقمشكلعلىفتحتينذات

لمسوداء.أطواقذاتبرتقاليةوجواربسوداء،يلولممرار

الرجبيكرةاتحادأمشراليافىالرجبيرياضةينظم

الرجبيكرةاتحادنيوزيلندافينظيرهويسمىالمحدود.

كرةاتحادفإنالجديدةغينيابابوافىأماالمتحد.النيوزيلندي

هذهعلىيشرفالذيهو،الجديدةلالواغينيافيالرجبي

اللعبة.

لاريخيةنبذة

كانتقدمكرةمنتطورت،الرجبيكرةأنيعتقد

عامبإنجلترارجبيمدينةفيرجبيمدرسةفىتلعب

.أم823

كلفيمحبوبةالرجبيلعبةأصبحتماوسرعان

منمحددبعددلايتقيدالفريقوكانإنجلترا.أرجاء

المرةفىاللاسينمنعددبأييلعبأنويمكنالإعبين،

وقدجدا.قليلةقوانينسوىهناكتكنلمكما،الواحدة

غيرلاعبا.عشرينمنيتكونالهواةرجبيفيالفريقكان

فىتقابلاعندماوكمبردجأكسفوردجامعةفريقيأن

منمكونامنهماواحدكلكان،أم875عاممباراتهما

الدولية.الممارياتفيالرحبياتحادملاع!أحدلندنتويكنهام

أتحادالرجبيمؤتمركونأم871عاموفىلاعبا.15

أنديةمنناديا17منمكوناوكان،الإنجليزيالرجبي

لاعبا،أءاللاعبينعدديكونأنالمؤتمروحدد.الهواة

اتحادأما.أم874عامللرجبياتحاداأيرلنداونظمت

.أم881عامتكونفقدويلزرجبى

أقطارفرقمنفريقا21انفصلأم598عامفي

اتحادالفرقهذهوكونت،الرجبياتحادمنإنجلتراشمالي

للاعبيهاتدفعأن،الأنديةهذهأرادتوقد.الشمالرحبي

عنتغيبهممنيخسرونهاالتيالأموالعنلتعوضهمأجرا،

هذا؟علىالرجبياتحاديوافقولم.الرجبيللعبأعمالهم

رجبياتحادوغير.الهواةلعبنهايةيعنيهذابأنشعرلأنه

،للهواةالرجبىكرةاتحادمنأم229عامالمممهالشمال

العالليالمجلسأما.للمحترفينالرجبيكرةفأصئاتحاد

فيمنكلعلىليهيمنام،489عامتكونفقدللرجبى

.الهواةرجبيوفي،المحترفينرجبى

عامأمشرأليافيالهواةرجبياتحادتكون.استراليا

بريطانيا.خارجيتكون،وطنياتحادأقدموهو،أم875

هذاسحبوقد.المحترفينرجبيتكونأم709عاموفي

،الهواةرجبيومشجعىلاعبىمنكبيراعدداالأخير

الحربنهايةومنذ.منهأكثرمحبوباأصبحماوسرعان

لعبكانأم039عاموحتىأم189عامالأولىالعالمية

شعبيتهأنغيرويلز،نيوساوثفيمحصوراالهواةرجبى

الأعواموفي.ذلكبعدمستمرتزايدفيأصبحتقد

إلىالوالوبيزفريقوصل،أم659وام649وام639

والفريقبلاكس،الأوول:مثل،العالميةالفرقمراتب

الإسبرببوكس.إفريقياجنوبوفريق،الفرنسى
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الرجبيلعبةالبريطانيونالمستوطنونأدخلنيوريلندا.

وبينبينهمالحربانتهاءبعد،أم087عامنيوزيلندافي

لعبةفىالماووريشعبوجدوقد.وجيزةبفترةالماووري

كانواوكأنهماللعبةفتقبلوا،لطاقاتهممتنفساالرجبي

أشهرمنيعدمنمنهموأصبح،حياتهمطواليعرفونها

فيالمحترفينرجبيبدأوقد.التاريخفيالرجبيلاعبي

.ام509عامنيوزيلندا

مهرقبانتظامالزياراتنيوزيلندافرقوتبادلت

ويلزنيوساوثأرسلتعندما،ام882عاممنذألشراليا

إلاالمتبادلةالزياراتهذهتتوقفولمنيوزيلندا.ليزورفريقا،

والثانية.الأولىالعالميتينالحربينأثناء

وإحدىالحديديةللسككمهمةالتقاءنقطةر!جبى

إنجلترا.فيالمحليةالإدارةتقسيمفيووريكشايرمقاطعات

مساحةوبهانسمة)00483سكانهاعددويبلغ

العاديةالمزارعمنوخليطالزراعيةالأراضيمنواسعة

مدينةفييعيشونسكانهامعظملكن،الألبانومزارع

صناعةومنهابمالرئيسيةالصناعاتتتركزحيث،رجبى

الإذاعي.للبثقويةمحطةأيضاوبها،الكهربائيةالمعدات

مشهورةمستقلةمدرسةفهيرجبيمدرسةأما

.ام567عامتأسعست

اهـ،284سنةحيا)كانمحمدبنحمد،الرجبي

سياسيادوراأدتالتيالهامةالشخصياتمنأم(.867

إليهوتشيرالكونغو،أعالىمنطقةفيوتحارياوعسكريا

شبهدولةالرجبيأسس.تبوتيبباسمالأوروبيةالمصادر

الرجبيحمديرجعزنجبار.لسلطانبالولاءتدين،مستقلة

الحاكمةالأسرةأفرادأحدأبوهكان،وإفريقيةعربيةلأصول

الأعوانمنمجموعةكونام867عاموفيطابورا.في

إتاهومنطقةحاكمنسامايناوشأنبهماستطاعوالمحاربين

.القسوةفيالحاكمذلكشهرةمنالرغمعلى

الجنوبيةبالشواطئيطوفوأخذبالتجارةالعملبدأ

إمبراطوريةوكون.أم087سنةبدايةفيتنجانيقالبحيرة

وامتد،العاجفيالتجارةعلىتعتمدكبرىتجارية

ماينما.حتىشرفابإمبراطوريته

يكونأنوقبلبلجيكا،لتهديداتالرجبيرضخ

الكونغودولةباسمستانلىشلالاتمنطقةعلىحاكما

التاريخهذااعتباريمكنلذلكأم،887لشةوذلك،الحرة

لاستقلاله.محمد(بن)حمدتيبوفقدانبداية

شرقىتهاجم-بلجيكاحاكم-ليوبولدقواتبدأت

تهددوبذلك،ام098عاممناعتبارابانتظامالكونغو

حيثوالغربالشرقمنالكونغوفىالعربىالوجود

ترسختالذيالوجودذلك.تنجانيقافيالألمانىالوجود

وألمانيابريطانيابينوقعتالتيالتقسيممعاهدةبعدأقدامه

وقضىزنجبارإلىللرحيلحمدواضطر.أم098سنة

فيها.الأخيرةأيامه

القلبالقد!(،ضربات)منظماتالدواءأن!:.الر!جفان

الطيعي(.غيرالقلب)ظم

ويقصد.الحيوانأواللإنسانجسميحملطرفالر!جل

الركبةبنالذيالسفليالطرفمنالقسمبالتحديدبه

بينالذيالجزءأما.الساقأيضايسمىوالذيوالكاحل

،الإنسانوفيالفخذ.فيسمىالوركومفصلالركبة

وأقوىأطولهوالذيالفخذعظمعلىالفخذيحتوي

عندالوركعظممعالفخذعظمويلتقي.الجسمعظام

منالشخصيمكنكرويالمفصلوهذا.الوركمفصل

لحملالمطلوبالثباتكذلكويوفر،بحريةطرفهتحريك

.الردفانظر:.الجسموزن

)حبالأوتاربولمماطةبالعظامالعضلاتتتصلالفخذ.

أطرأفه.تحريكمنالإنسانيمكنمما(الأنسجةمنقوية

هيأجزاءأربعةذاتعضلةمنالفخذواجهةوتتكون

للشخصتسمحالعضلةوهذه.الرؤوسالمربعةالفخذية

.الوركمفاصلعندالفخذوثني،الركبةعندطرفهببسط

المأبضعفملاتتسمىطويلةعضلاتثلاثأيضاوهناك

عضلاتطولويختلفالفخذ.وبسطالركبةبثنيتسمح

الألثسخاصبعضففي.الأشخاصباختلافكثيراالمأبض

للشخصلتسمحكافيةبدرجةالمأبضعضلاتلاتنبسط

عضلاتفإن،آخرينأشخاصوفى.قدميهأصالغبلمس

بوساطةالأرضبلمسللشخصوتسمحطويلةالمأبض

العضلاتهذهأوتاروتتصل.عاليةركلةبأدأءأو،الكفين

الرجلجانبيعلىبسهولةتحسسهاويمكن،الرجلبعظام

وعضلةالرؤوسالمربعةالعضلةوتستخدم.الركبةخلف

والتسلق.والركلوالعدوللسيرأساساالمأبض

عظمتينعلىويحتوي،الوفمنالأسفلالجزء.الساق

الأماميالقسممنبالقربتحسسهايمكنالتيالظنبوب،هما

.الساقجانبعضلاتفيوالشظية،اسماقمنالأوسط

الساقبطنأوربلةتكونعضلاتسبعوهنالك

العضلاتهذهوأبرز(الساقظهرمناللحمي)الجزء

بثنيللشخصالعضلاتهذهوتسمح.التوأميةالعضلة

ويقوم.الأقدامكراتعلىالجسمور!القدمأصالغ

العضلةبربط(أخيل)كعبأخيلوترأو،العرقوب

بعظمةالساقبطنعضلاتمنأخريينوعضلتينالتوأمية

ظهرعلىالظاهرالبروزيشكلالوتروهذا.القدمعقب
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ايضتالحصلة

الطولجة

صصك!3كلثي

ءئحر!ءآ

اشثحدعطم

زطستئ

ئح!ثرصء،

الجسم.ورنتتحملاليسار()إلىقويةكميرةعظامعلىتحتويالرجل

السيرمثل،لحركاتاليمير()إلىالقويةالرحلىعصلاتوتسمح

والركل.والتسلقوالقفر

بطنأسفلإلىالقدمعقبمنأعلىإلىوالممتد،الرجل

الساقمنالأماميالجزءفيعضلاتأربعوقيجد.الساق

توجدكما.القدمأصابعوبسطأعلىإلىالقدمبثنيتقوم

علىالقدمبثنيتقومانالشظيةقربإضافيتانعضلتان

الجانبين.

ويعمل،والقصبةالفخذعظميمئين.الركبةمفصل

والرضفة.الجانبينعلىقليلةبحركةيسمحوهو.كمفصلة

لوتركبكرةتعملوهى.الركبةمفصلأماممثلثةعظمة

.الرؤوسالمربعةالعضلة

هوالفخذيالشريان.والأعصاببالدمالتزويد

وهو.الرجلأسفلإلىالدميحملالذيالرئيسىالشريان

خلفيمرثمالفخذ،منالأماميالجزءأسفلإلىيمر

يتفرعوأخيرا.المأبضىالشريانيصبححيث،الركبة

الجسمأعصابأكبرويمتد.الساقشراءنلتكوينالشريان

الساقإلىالفخذظهرأسفل-النسويالعصبوهو-كله

جلدأعصاببإمدادالوركيالعصبو!وم.والقدم

القدمعضلاتوكل،القدموكامل،الساقومعظم،القدم

الفخذ.ظهروعضلات،والساق

.القدمبمالكاحل،الركبة:أيضاانظر

الموسوعةفيملةذاتمقالات

أحيلكعبالعضلةالإنسالىجسم

المفصلا!دماالدمويةالأوعيةرباط

لوتراحلالكالركبةا

الإطفاء.فرقةان!:الإطفاء.رجل

الشمندرنوعمنطويدةنبتةالييضاءالأور؟رجل

الطرقاتامتدادوعلىوالحدائقالحقولفيتنمو،والسبانخ

03بينالنباتحجميتراوح.الشماليالكرةنصففي

دقيقةزهريةعناقيدالساقمنوتتدلىأمتار.وثلاثةسم

اللونإلىالصغيرةالبراعموتميلالاخضرار.إلىمائلة

،الماسأوالرمحشكلعلىالنباتأوراقوتكون.الأبيض

رجلنبتةوتعد.الشكلمدببةمنهاالسفلىوالأوراق

تختلطبذورهايلأنللمزارعينإزعا!مصدرالبيضاءالأوزة

البيضاءالأوزةرجلنبتةأوراقتطئأحياناالحبوبببذور

.خضراواتوتؤكلالطيبالمذاقذات

.اليسروعبمالفراشةانظر:.الأوليةالرجل

مجموعةفىمركبنجمىنظامابررب

فقط.الجنوبىالكرةنصفمنرؤيتهويمكن.قنطورس

الفموئية.السنةانظر:.ضوئيةلمشة34.الأرضعنويبعد

الحجمويبلغ.التألقمختلفةنجومثلاثةمنالنظامويتألف

،71.كاهـ0)3ألفاولقنطورس.،33)ول(الجبارلرجلالمرئي

الجباررجلمجموعةوتقترب.311.القريبولقنطورس

.كماث23بمعدلالش!سينظامنامن

الركنفييقعللزرقةمائلأبيضنجما!راءر!جل

نجومألمعأحدوهو.أوريونكوكبةمنالغربيالجنوبي

درجةقدرمرة05و...إلىلمعانهدرجةتصلوقد،المجرة

حجمضعف05الجوزاءرجلحجمويبلغ.الشمسلمعان

عرضا،كيلومترمليون64عنيقللاماأيالشممم!،

السنةانظر:.الأرضعنضوئيةسنة9..منأكثرويبعد

الفوئية.

فيالمنتظمالمتطوعالشخصالأحيرةالدقدقةرجل

السنواتفيالسلاححملعلىوالمدرب،عسكريةسرايا

المتطوعونهؤلاءسمي.بقليلالأمريكيةالثورةسبقتالتي

للقتالمستعديندوماكانوالأنهم،الأخيرةالدقيقةرجال

.واحدةدقيقةمدتهباشعار

سنةفيماساشمومميتسمليشياتنظيمإعادةعند

الافواجثلثششكلأنالمحليالكونجرساشترط،أم774

،أم775سنةوفي.الأخيرةالدقيقةرجالمنالجديدة
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حيثماساشوسيتصبولايةكوكوردمنطقةفيالشماليالجسرعند

جفإلىجنباالمستوطن!تمليشياتمعالاخيرةاسدقيقةارجالقاتل

البريطانيين.وطردوا

جرينلكسنحتونعندينتصبالأيخرةالدقيقةرجالمنلرجلتمثال

المتحدةبالولاياتماسايتحوسيتمي!بولايةلكسنجتودمنطقةفي

وقدالأمريكيةالتورةفىالأولىالرصاصاتانطلقتحيث،الامريكية

المعركة.فيالمستعمرينمنثمانيةمات

منباقتراحعسكريةسرايابتدريبمستعمراتعدةقامت

المستعمرأت.كونجرس

ولايةفيموجودينالأخيرةالدقيقةرجالأشمهركان

إلىجنباالأخيرةالدقيقةرجالحاربوقدماساشومحيتس،

وتلاشتوكونكورد.لكسنجتونفىالمليشيامعجنب

الجيوششكلتعندما،الأخيرةالدقيقةرجالمجموعات

النظامية.

وأسعةودرايةعامةمعرفةدهشخصالدولةر!جل

فيقياديادورايؤديبحيثواسمياسة،الحكمبشؤون

يهتمونالدولةرجالأنالناسمعظميرى.العامةالشؤون

منهناك،وبالمقارنةككل.بلادهمومصالحباحتياجاتهم

يستمر.فقطسياسيةأوحزبيةأهدافاللسياسيينأنيرى

الخدمةعنعادةيتقاعدونالذينالدولةرجالمنالمسنون

أخذتوقد.المهمةالمسائلفيالنصحإسداءفىالفعلية

قيديينمجلسوهوجنرويوجدحيثالنظامبهذااليابان

الحالية.للحكومةالنصحيقدمالحكمشؤونفىسابقين

الأساطيرفيالحرافةتقولحسبماالدفبالر!جل

ذئب.إلىيتحولرجل،الأوروبية

.كثيرةقديمةقصصفيالذئابالرجالويظهر

بأن،القصصبعضفي،ذئابإلىأنفسهمويحولون

وأ،ذئبرجلمكانمنماءيشربواأوذئبجلديرتدوا

أخرىقصصوفي،لممريبمرهمأجسامهميدهنون

السحرية.بقوتهذئابإلىآخرشخصيحولهم

معظمفي،الناسأكلالذئابالرجالويحاول

فيالذئابالرجاليهدده!االذينويستخدم.القصص

ومن.البشريةلطيعتهملإعادتهممختلفةقواعدالقصص

ضربمع،الذئبللرجلالحقيقيالاسمقولالقواعدهذه

علامةورسم،جبهتهعلىمرأتثلاثالذئبالرجل

اكتشافيأتي،الطرقإحدىوفي.عليهاالصليب

البحثثم-للقصصتبعا-بجرحهالذئبالرجلشخصية

مشابهة.جراحبهآدميعن-بعدفيما-

جداشائعةالذئابالرجالعنالقصصهذهوكانت

عنالعالممنأخرىأجزاءفىقصصوهناكأوروبا.فى

.الحيواناتمنمختلفةأخرىأنواعإلىيتحولونأناس

منكلفىوالثعالبوالهند،بورمامنكلفيالببرأمثال

ونمورإفريقيا،غربفىالأرقطوالنمر،وأليابانالصين

الجنوبية.أمريكاهنودبيناليغور

مثلتبدونباتاتمجموعةمننباتالدفبر!جل

للسرخسياتصلةأقربأنهاوالواقع.الكبيرةالحزازيات

رجلنبات.للحزازياتقربهامنأكثرالحصانذنبولنبات
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منذالأرضعلىظهرتالتيالنباتاتأوائلبينمنالذئب

الاستوائية.المناطقفيتسموأنواعهاوأكثر.سنةمليون003

يخرج،التربةفيتنتشرأفقيةمميقانالذئبرجلأخبات

ي!صنوقد.لأعلىتنمومورقةوسيقانالأسفلتنموجذورا

خضراءأوراقتغطيهاكما،كثيرةأغصانالمنتصبةللسيقان

تناسليةخلاياوهو-البوغونباتالإبر.مثلمدببةصغيرة

أنواعمعظمطوليبلغأكبر.أوراقعلىينمو-صغيرة

.سنتيمتراتعدةالذئبرجلنباتات

.النباتبمالحمانذنببمالسرخسأيضا:ان!

فيالبريالنباتأنظر:.الاسيويالغرابرجل

الآ!ميوي(.الغرا!)رجللعربيةاالبلاد

لرجلةا

النباتاتمننوعا04قرابةعلىيطلقامعمالر!جلة

والنوع.الأرضعلىالمتدليةاللحيمةالاوراقذاتا!لية

الأراضيفيضارةكأعشابينموالرجلةمنالعادي

المشمس.الصباحفيتتفتحصفراءالرجلةوزهور.المهملة

هذامنثانويةأنواعوهناك.سمء3فطولهاالساقأما

عنوفضلاأوروبا.فيخاصةخضراواتتستخدم،النبات

والصينيونالهنوديستخدمهاالعاديةالأنواعفإن،ذلك

()الضماداتالكماداتفيخصوصا،للعلاجطبيةأعشابا

.والجروحالقروحشفاءفيلتساعد

)الرحدة؟العربيةالبلادفىالبريالنبات:ايضاانظر

(.البريةالرحلة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.البريةالرجلة

(.الرية)الرحلة

منمجموعةعلىيطلقاسماكووةذاتا!!جلة

وأقرنفليةأوصفراءأوحمراء،جميلةزهورذاتالأعشاب

الوردحزازوينمو.نيةأرجوا

علىيزرعالذيالبرازيلى

ممدداحدائقزهورش!صل

أعلىإلىأوالأرضعلى

أوراقوله.سم03بارتفاع

إلىطولهايصللبيةضيقة

سم.52.حوالي

البستانرجلةتنمو

أيفئاوتسمى،الزهرةذات

ارتفاعإلىالرجلة،راسم

صفراءزهورولها،سم45

الزهرةذاتالرجلة،ملمأ5حواليقوهابراقة

عريضة.وأوراق

الحدائقتناسبجميلةنباتاتالزهرةذاتوالرجلة

فيالمشمسةالأماكنفيجيداوتنمو،الصخريةأوالجانبية

فيإلازهورهاتتفتحولا،التفتتالسهلةالفقيرةالتربة

الرجلةأنواعمنالعديدويشكلالساروةالشممم!ضوء

ولكن،زهرياتفيزراعتهالدىبديعةنباتاتالزهرةذات

للقطف.يصبزهورالامعظمها

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الماء.رجلة

الماء(.)رحلة

الكويكب.بمالشهابانظر:.الرجم

بزضص!!!4كيلم،كالم

ق/بربرء!صصبر

-ص!بر--+/صسكا-ث-!

ير!يم

!هعسحص-صض*؟

الأعشابمنأنواععدةعلىيطدقاسمالر!جيد

الأعشابتلكتنمو.الشماليةأمريكافيبكثرةالموجودة

البور.الأرضوفي،الحقولوفي،الوقجوانبطولعلى

أمريكافيالأعشاببهذهالعلاقةذاتالنباتاتتوجد

منطقةإلىتنتميواحدةعينةوهناك.والجنوبيةالوسطى

بالحعساسية،الناسمنالعديدويصاب.المتوسطالبحر

،بوفرةالعشبةهذهتنتجهاالتيالرجيدلقاححبوببسب!

الرياخ.طريقعنوتنتشر

أورافلهوقاسخشنلمنوينباتالشائعةوالرجيد

03بينعادةالرجيد،ارتفاعيتراوح.التقسيمأنيقة

حادةأشواكفلها،الصلدةالصغيرةالثمرةأما.سم9و.

المتوسطالبحررجيدأعشابوتستخدمأطرافها.قرب

.بالمشروباتخاصةنكهاتإيجادفيالقويةالرائحةذات

طلباآخرإلىمكانمنيرتحلونأشعخاصالر!

معينةمساحةعبريرتحلونالرحلوأغلب.العيشلكسب



141بدأ،لرحلاتا

السنة.فصولوحسبأنشطتهماعلىقائمةلدليرةوفقا

وأالحيواناتبواسطةيرتحلونالماضىفىالرحلكان

بعضفيرتحل،اليومأما،الأقدأمعلىمحيراأوالقوارب

وأالخيامفييعيشونوأغلبهم.العرباتعلىالرحل

المتنقلة.الملاجئ

مثلا،.مختلفةلأسبابالارتحالالرحليواصلى

الطرائد،عنبحثاوالجنيالصدرحليرحل

أقزامويخيموالماء.،للأكلالصالحةوالخضراوات

الاسيويونوالأقزام،الأصليونوالأستراليونإفريقيا،

وجنيللصيدمختلفةأماكنفياسياشرقيبجنوب

يتبعونالأمريكيينالهنودبعضكانوقد.البريةالنباتات

عنبحثاالرعىرحلويرتحل.الحياةمنالأسلوبهذا

بإبلهمالرحلرعاةويرتحل.لقطعانهموالمراعيالماء

وشماليالعربيةالجزيرةصحارىعبروأغنامهموضأنهم

العشبيةالأراضيعبربأبقارهمالفولانيونوينتقل.إفريقيا

والتجارالحرفيونويسافرإفريقيا.غربىفيبالنيجر

ليخدمواالغجر،وتحاربالهندلوهارحداديمثل،الرحل

لتغيرالرعاةخاصةالرحلالشعوبترتحلوقد.زبائنهم

.المستقرةالمجتمعاتعلى

تدعىالأسرمنمجموعاتفيالرحلأغلبيرتحل

وأالقرابةعلىقائمةالمجموعاتوهذه.قبيلةأوعصبة

ويتخذ.رسميةتعاونيةأحلافعلىأوالمصاهرةرابطة

القبائللبعضأنكما،القراراتمعظمالرجالمنمجلس

القبيلة.انظر:زعماء.

تششر.سم09و03بينيتراوحبارتفاععادةتنموالشائعةالرجد

منكثيريصاب.الحقولو!يالطرقجوالبطوأ!علىبسرعةالرحيد

الرحيد.بدورسبالحساسيةالناس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

آسيا

إفريقيا

لبدوا

لزراعةا

نالسودا

لكبرىاءالصحرا

لصومالا

قرالطوا

لعربا

الغجر

كينيا

منغوليا

الذيالأدبذدكالرحلاتأدب.أدبالر!حلات،

منصادفهوماأحداثمنلهجرىماالكاتبفيهيصور

كتبوتعد.البلدانلأحدبهاقامرحلةأثناءفيأمور

والتاريخيةالجغرافيةالمصادرأهممنالرحلات

منوالحقائقالمعلوماتيستقيالكاتبلأن،والاجتماعية

ممتعةقراءتهايجعلمماالمباشر،والتصوير،الحيةالمشاهدة

مسلية.

وكانت،القدممنذالرحلاتأدبالعربعرف

نماذجهأقدممنولعلالعصور.سائرفيعظيمةبهعنايتهم

المحيطإلىبحراالسيرافىسليمانالتاجررحلة،الذاتية

الترجمانسلامورحلة،الهجريالثالثالقرنفيالهندي

الخليفةمنبتكليفهـ،227عامالقوقازجبالحصونإلى

وقد،ومأجوجيأجوجسدعنللبحث،الواثقالعباسي

هذهأخبارهـ(272)تخرداذبهابنالجغرافيروى

هـ(346)تالمسعوديمنكلرحلاتتأقيثم.الرحلة

التقاسيمأحسنصاحبوالمقدسى،الذهبمروجمؤلف

المشتاقنزهةفىالأندلسيوالإدريسي،الاقاليممعرفةفي

عبدالمؤرخالرحالةرحلةإلىهذا،الآفاقاختراقفي

هـ(.962)تالبغدادياللطف

ماتحقيقالمسماةهـ(،044)تالبيرونيرحلةوتأتي

فذانموذجا،مرذولةأوالعقلف!مقبولةمقولةمنللهند

تجاوزتهامةتاريخيةوثيقةتعدإذ،سلفمالكلمخالفا

مجتمعاتثقافاتدراسةإلىوالتاريخيةالجغرافيةالدرالعمة

عنايةمعوعاداتها،وعقائدها،لغاتهافيممثلةقديما،الهند

ذإ،القديمةالهندلغةوهي،السنسكريتيةباللغةخاصة

العربيةاللغةوبينبينهاويقارن،بالتحليلالبيرونيشناولها

اللغةإتقانهذلكعلىأعانهوقدجديد.نحوعلى

والدقة،التحقيقإلىوميله،الواسعةوثقافته،السنسكريتية

الأربعينقاربتحيثبالهند،الطويلةإقامتهعنفضلا

محمدالسلطانبرفقةدخلهاقدالبيرونيوكانعاما.

متأملا.سائحاانطلقثمالهند،فتحهعندالغزنوي

القرونأكثرمنيليهوماالميلاديالسادسالقرنويعد

العديدةالنماذجضمنيطالعناوهنا.الرحلاتلأدبإنتاجا

هـ(.461)تالأندلسيجبيرابنرحلةهما:نموذجان

إلىأولا!ا،رح!تسلاثاوأؤفيوهيجبير.ابنان!:

عاميناستغرقتوقدللمشرقوثانيتهاللح!مكة
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للمشرقوالثالثةأم(،191-9811هـ،587-)585

عنشعزىأنأرادكبيرشيخ،آنذاكوهو،بهاقامأيضا،

،بلدهللأندلسبعدها،يعد،ولمهـ،106عامزوجتهفقد

المقدسوبيتمكةبينمتنقلالمشواتعشرقرابةمكثبل

بالإسكندرية،وفاتهحينإلىبالتدريسمشتغلاوالقاهرة

الديننوربزعامةالصليبيللغزوالمسلمينمقاومةلناوسجل

وبلاطصقليةفيالحياةمظاهروصفكما،الدينوصلاح

وصفهعنفضلاهذا،شائقوتصويرأدبيةلغةفي،النورمان

المكرمة.مكةفيالمزدهرةوالحياةالرغدمظاهر

بطوطةابنيمثلهالرحلاتأدبفيالثانيوالنموذج

رحالةأعظموهو.بطوطةابنانظر:هـ(.977)ت

بالمغربطنجةهـمن72ءعامرحلتهبدأتوقد،المسلمين

منيرحللمشةوعشرينتسعزهاءوظل،المكرمةمكةإلى

وذكرياتهمشاهداتهليمليالنهايةفيعادثمبلد،إلىبلد

بتكليفالكلبيجزيبنمحمد:يدعىكاتبأديبعلى

النظارتحفةرحلتهلطوطةابنوسمىالمغربسلطانمن

بطوطةابنوروىالأسفار.وعجائبالأمماركرائبفى

كمالها،مكتشفأولهووكانإفريقيةلبلدانمشاهداته

ثلاثةبعدالهندمجتمعاتفيالعاداتمنالكثيرصور

عمومها،في،والرحلةلها.الفئالإسلاميمنقرون

الثامنالقرنخلالالإسلاميللعالمدقيقةشاملةصورة

الإسلاميةل!حضارةمشرقةلجوانبوإبراز،الهجري

المصادرفىنجدهلابما،شعوبهبينالإسلامىوالإخاء

التقليدية.التاريخية

،الهجريالثامنالقرنفي،الرحلاتأدبفيوهناك

لأديبوالصيفالشتاءرحلةفيالطيفخطرةكتاب

انظر:هـ(.)776الخطيببنالدينسمانالشهير:غرناطة

أدبفي،خلدونولابن.الدينلسان،الخطيبابن

فيهوصفالاغترابعلالةفيالجرابنفاضة،الرحلات

ثلاثةفيوهوإليها،نفيهخلال،المغرببلادفيمشاهداته

هـ(8)70خلدونابنكتابإلىبالإضافةهذاأجزاء.

منمزيجوهووشرقاغرباورحلتهخلدونبابنالتعريف

مع،سلسةبلغةمكتوباشحلاتوأدبالذاتيةالسييرة

أقامحينالأندلسبلادمنكلإلىلرحلتهدقيقوصف

الأحمربنيأمراءأحدأوفدهحينالفرنجةوبلادمنفئا،فيها

بينمتقلباقرنربعقرابةفيهاأقامالتيمصرثمإليها،

والقضاء.التدريسمناصب

فنياشكلاالرحلاتأدبأصبجع،الحديثالعصروفي

كماحيةوجغرافيةتاريخيةدراسةوليس،الأدبفىداخلا

تخليصعشر:التاسعالقرنفينماذجهومنقبل،منكان

الطهطاويرافعلرفاعةتلخيمباريزفيالإبريز

عليمحمدأرسلهاالتىالبعثةرافقالذيأم(،873)ت

رحلةوتصوروإماما.واعظاليكونفرنسا،فيللدراسة

لبعضنقدمع،الأوروبيةالنهضةبمظاهرانبهارهالطهطاوي

أدبى.أسلوبفيعوائدهم

(أم887)تالشدياقفارسأحمديلقاناكما

منصنوفاوصفوقد،مالطةأحوالفيالواسطة:بكتابه

.المالطياتالنساءوبخاصةوالتقاليد،العادات

إرهاصاهشامبنعيسىحديثكتابيعدماوبقدر

منأيضامعدودفإنه،الحديثةالعربيةالروايةأدبلظههور

البطلبهاقامرحلةيقصإذ،الخياليةالرحلاتكتب

خرجأنبعدمصر،باشواتأحدبرفقةهشامبنعيسى

خرجثمبعيد،زمنمنذماتقدوكان،قبرهمنالباشاهذا

المحاكم،ومنها،الحكوميةودوائرهامصرشوارعفىيتجول

السلبىالتحولمظاهرساخر،أدبيبأسلوبلنا،ويصف

التيالريحانيأمينرحلةتلقاناكما.الحياةأصابتالتي

عربيةبلدانفيمشاهداتهسجلوقدالريحانيات،أسماها

ومنالعربملوكبعضزاركماأهلها،عاداتووصف

لناومسبم،اللهرحمهالعزيزعبدالملكلهالمغفوربينهم

المصريالأديبرحلاتإلىهذا،وآرائهأحاديثهبعض

توفيقورحلة،العصريالسندبادسماهاالتيفوزيحسين

مسرحيبحسيتناولوفيهاالعمرزهرةالمسماةالحكيم

باريصر.فيالحياةمنجوانبقصصي

أدب-ضاثنافيالرحلاتأدبمن-شاعوكما

نماذجالحديثالأدبعرففكذلك،الحجازيةالرحلات

:أرسلانشكيبورحلة،للبتانونيالحجازيةالرحلةمنها:

.مطافأقدسإلىالحاجخاطرفياللطافالارتسامات

وفيهاالقدماء،طريقةعلى،عفويبشكل،تمضيوهي

صورةلناوسجل،اللهيرحمهالعزيز،عبدالملكقابل

لاجتماع!رصةالحموسماعتبركما،بشخصيتهإعجاب

الإسلامية.الوحدةوتحقيقالإسلاميالصف

أدبفيجديدالوئاالجاسرحمدرحلاتوتعد

عنبحثاأوروبامكتباتإلىرحلاتهلناسجلإذالرحلات

العديدأسماءوسرد،العربيةبالجزيرةالمتصلةالخطوطات

لبعضسردمععنها،واراءهومحتوياتهاالخطوطاتمن

الأدبمجالالرحلاتبهذهتدخلالتي،والمواقفالنوادر

الطريف.الشائق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العربعدالعلومالحغراياالأد!

لمسلم!تواسرلجااحمدالشريف،الإدريسي

الحعراليةالكشو!الدينلساد،الخطي!اسش!جبأرسلاد،

الدي!شمس،المقدسيأم!،الريحالىبطوطةابن

عمداللهبوأالشرالبيرولي

لأدبا،العرلىحبيربرا



انطلاقه.لحظةء
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القمر.علىالشمسيةالرياحتجربة

ففائى.بمجسمأخوذةلزحلصورة

المجساتالتقطتكماالقمر،س!علىتجاربالفضماءروادأجرى.والنحوم،السيارةوالكواكبالقمر،عنمعرفةيقدمالفضاء

إلىتمتدبل،فحمسبالصناعيةالأقمارإطلاقعلىالفضاءم!ضكمقدرةتقتصرلا.أحرىولكواكبرحللكوكبضوئيةورا

الفضاءرت

اممتجابةالفضاءرحلاتبدأتالفضاء،

والكواكبوالقمرالأرضأغوارلسبرالبشري

المركباتتجوب.والمجراتالنجوممنوغيرها

المعلوماتلجمع،الأرضحدودخار!المأهولةلير

فيوعاشالقمر،الإنسانزارفقد.الكون!ن

سعاعدناوهكذا.طويلةلفتراتلفضائية

بينالحقيقيةالعلاقةكنهمعرفةفيالفضاءت

عنالفضاءاستكشافويجيب.الكونوبقيةالأرض

كانتإذاوما،والنجوموالكواكبالشمستكونكيفية

.الكونمنآخرمكانفىحياةهناك

عاممنأكتوبرمنالرابراليومفيالفضاءعصربدأ

قمرأولالسوفييتيالاتحادأطلقاليومذلكففي.أم79ء

أولوكانت.الأرضحولليدورأ()سبوتنيكصناعي

،ام619عامأبريل21يوممأهولةفضائيةطيرانرحلة
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حولجاجارينيوريالسوفييتيالفضاءرائددارحين

استغرقترحلةفيأفوستوكالفضائيةاسسفينةفيالأرض

دقائق.801

المجساتتسمىالتي،المأهولةغيرالمركباتزادت

والكواكبالخارجىبالفضاءمعرفتنامن،الفضائية

منبالقربفضائيمجسمرأم،959عامففي.والنجوم

مجسحلق،أم629عاموفي.بهآخروارتطمالقمر،

7491عاميوفي.الزهرةكوكبمنبالقربأمريكي

مجسينالأمريكيةالمتحدةالولاياتأطلقتام،769و

منالقريبعطاردكوبمطمدارإلىألمانيينفضائيين

علىأمريكيانمجسانهبطأم،769عاموفي.الشمس

الفضاءاستكشاففيمهمةتواريخ

41

71

71

81

كتولرأ

أبريلأ

مايو

فبراير2

يونيوأ

أكتوبرأ

ديس!بر2

يوليو2

يوليو

يونيو

يطهلقجوداردهتشمينحرروبرتالأمريكىالعالم

سائلا.داسرايستحدمالعالمفيصاروحأول

قمرأول،أسبوتسيكيطقالسوفييتىالاتحاد

صناعي.

)ناسا(.والفضاءللطيرادالوطيةالإدارةإنتاء

محسأول2،لولايطلقالمسوفييتيالاتحاد

لالقمر.يصطدمفضائي

يصيع،السوفييتىالفضاءرائد،جاجارينيوري

.الأرضحولسدورإسحانأول

رائدأوليصبحالأصغر،شبرد!ارتلتألن

اغصاء.ايغزوأمريكىفصاء

رائدأوليصبحالأصسر،حليرهيرتشلجون

الأرص.حوليدورأمريكيفضاء

السوفييتية،الفضاءرائدةتيرشكوفا،فالنتيما

الفضاء.فىتطيرامرأةتصئأول

أول،افوسخوديطلئالسوفييتيالاتحاد

واحدفضاءرائدمنأكمرتحملفضائيةكسمولة

.رواد()3

أول8،لولاتطلق!الأمريكيةالمتحدةالولايات

القمر.حولتدورمأهولةلضائيةمركمة

وإدوي!أرمستروعنيلالأمريكيالىالفصاءرائدا

لشرييركائينأولي!حبحادالابىألدري!

القمر.سطحعلىيهمطان

محسأول7،ديميرايطلقالسوفييتيالاتحاد

ألىبعدالزهرةكوك!سطحمى!علوماتيبت

ديسمبر.15فيعليههبط

أساليوتيستحدمونالسوفييتالفصاءرواد

حولتدورمأهولةفصائيةمحطكةأولبوصفها

.لأرضا

ليصبح9فييراالمجسيطلقالسوفييتىالاتحاد

ا!كوكىصوراتلتقطفضائيةمركبةأول

.الرهرة

علىالمجساتهذهعملتوقد.المريخكوكبس!

أنهاكمابلوتو،كوكبعداالكواكبكلدراسة

.والكويكباتالمذنباتاستكشفت

ديسمبر21فيللقمرمأهولةرحلةأولبدأت

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأطلقتعندماام،689

ثمانيالقمرحولدارتوالتى8،أبولوالفضائيةالمركبة

يوليو02وفي.الأرضإلىسالمةعادتثممرات

أرمسترونجنيلالأمريكيانالفضاءرأئداهبط،م9691

سطحعلى11أبولوبمركبتهماالابنألدرينوإدوين

سطحقدماهتطأإنسانأولأرمسترونجوأصبعالقمر.

بخمسالأمريكيونالفضاءروادقامذلكوبعدالقمر.

759

759

177

859

869

918

!!.

599

!79

يوليوأ

أعسطس2

يوليو

يناير2

أكتورأ

سمار2

يوليو

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسوفييتيالاتحاد

لوصفهماسويورألولو-احتبارمشروعيطلقاد

مشتركة.فضائيةلعتةأول

المجسينتطلقالأمريكيةالمتحدةا!لاياتا

9)2و!ايكنج،أعسطص02)أنايكسج

علىالمجسانهبط.المريخلكوكبسبتمبر(

ومعلوماتصوراوأرسلاأم769عامالمريح

عه.

الذي2فويجرالمجستطهلقالمتحدةالولايات

،أم979عامالمشتريكوكببعدماإلىطار

ثمأم،81!عامزحلكوكبمناقتربتم

كوكبوأحيرا،م8691عامأورانوسكوك!

.الأرضإلىصوراوأرسل،أم989عاملبتون

جيوتو،المج!تطلقالأوروليةالفضاءوكالة

مارس41فيهاليالمذنباحتازالذي

معلوماتوأرسلالمذدبنواةوصورأم،869

.الأرضإلىعنه

بعدتشالمحرالأمريكيالفصاءم!صكالفجار

أفرادحميع،ومصكحرعإطلاقهمنقصيرةفترة

السبعة.طاقمه

الديجاليليوالمجستطلقالمتحدةا!لاياتا

تميز.أم599عامالمحتشريكوكبوصل

العالية.بتقنيتهجاليليو

حولماجلانالأمريكيالفضاءمجسدار

راداريةحرائطللأرصوأرسلالزهرةكوكب

.الزهرةلسطح

438عولياكول!لالريالروسيالفضاءرائدأكمل

مير.الفضائيةالمحطةمتنعلىالفضاءفييوما

علىإنزالسلممنتهبطسوحيورلرالآليةالربة

سطحعلىللتحركباثمايدرالفضائيةالمركة

للكوكبمسحلعملياتالقيامبهدفالمريخ

الأح!ر.



برنامجاستكمالقبلالقمرسطحعلىهبوطعمليات

.ام729عامالقمريأبولو

الفضاءروادطور،العشرينالقرنسبعينياتوخلال

محطيمقعلىالفضاء،فىللعيشمختلفةمهارات

8791عاميوفي.وساليوتسكايلابالفضاء

يوما366لمدةسوفييتيانفضاءرأئدادارأم،889و

منعشرالثانيوفيالفضاء.فيمركبةمقعلىمتتابعة

كولومبيا،الأمريكيالفضاءمكوكانفجر،أم819أبريل

لإعادةقابلةفضائيةمركبةأولالمكوكهذاوكان

فيالهبوطتستطعفضائيةمركبةوأول،الاستخدام

مأساة،أم186يناير28يوموشهد.العاديةالمطارات

جميعوقتلتشالنجر،الفضاءمكوكانفجرإذ،مروعة

،أخرىمرةالمكوكتصميمأعيدوقد.السبعةطاقمهأعضاء

.أم889عامرحلاتهواستأنف

الفضاءاستكشاففيمصطلحات

الفضائية.الرحلةعلىتشرفالأرضفيوسائل:الفضائيةالبعثةإدارة

فضائيةسفيسةبوساطةصواريخامستعادةا!لدار:منالاستخلاص

ما.لكوكبالجويالغلاففيووضعهامدارية

درحةفىتبريدهبعدالأكسجينعلىيحتوي:السائلكسجينا

السائلالأكسجينيستحدم.سائلإلىليتحولم-183الحرارة

الصاروح.وقودحرقعملياتفي

فيهايسبح،مداريةبرحلةالقيامأثناءتحدثحالة:الصغريةالجماذبية

الشعوردون،بتلقائيةالفضائيةالسفينةداحلالأشياءوكلالطاقم

.العادةفيالجادبيةتحدثهالديلالوزن

تليه.التىالفضاءومناطقالجويالغلافيتضمنفوالفضاء:الأرجو

وأجهزةطاقممنفضائيةسفيمةتحملهماكل:الصافيالحمل

وغيرهما.

دافعة.قوةليولدالصاروحيحرقهامادة،الدافعالوقودأوالداسر:

.ومؤكسداتوقودعلىالداسرويحتوي

العاليةالحرارةمنيحميهاالفضائيةالمركبةعلىغطاء:الحراريالدرع

أنواعمنالدرعيصع.الحويالعلاففيالولوجعمليةأثماء

.العوازلمنمختلفة

فضاثية.مركمةربانالففاء:رائد

علىللمحافظهةالمطلوبةالدنياالسرعة:المداريةالاتجاهيةالسرعة

آخر.جسمأيأوالأرصحولالدوراد

المركبةتصلهاأنينبغىالتىالدنياالسرعة:الاتجاهيةالانفلاتسرعة

الجاذبية.قوةعلىللتعلبالفضائية

الجويالعلافلطهبقةعلميةأحهزةيحملصاروخالسبر:صاروخ

.الأرضمنالقريبالفضاءأوالعليا،

شيءأيحولأوالأرضحوليدورصناعيجسم:الصناعيالقمر

الفضاء.!طآحر

الناتجةالعازاتطردبوساطةالصاروخيتلقاهالذيالدفع:الدافعةالقوة

الوقود.احتراقعن
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النجاحأضحىالفضاءعصرمنالأولىالسنواتوفي

العلومفيوريادتهاالأملتفوقمقياساالفضاءميدانفى

المتحدةالولاياتأدخلمما،الوطنيوالدفاعوالهندسة

محمومتنافسفيالسابقالسوفييتيوالاتحادالأمريكية

الدولتانتنافعست،لذلكونتيجة.الباردةبالحربعرف

فيالفضاء"لمسباقلملموقادبالفضاء.المتعلقةبرامجهمالتطوير

إنجازاتإلىالدولتين،العشرينالقرنوسبعينياتستينيات

هذاإيقاعقل،السبعينياتوبنهاية.هائلةاستكشافية

مستقلةأهدافتحقيقعلىالدولتانعملتعندماالسباق

الثابتةبخطواتهااليومالفضائيةالبرامجوتتميزالفضاء.في

الدولي.التعاونظلفيوالراسخة

حولحادخلافالفضائيةالبرامجتطوروقدصاحب

وأمأهولةمركباتبوساطةالاستكشافبينالأمثلالتوازن

المجساتالخبراءبعضيفضلحيث،مأهولةغيرمجسات

عنمعلوماتلاستقبالالراديويةالإشاراتاستحدامبعد:عنالقيالر

برحلة.تقومدضاثيةسفيمة

الأكسبمتنتجللصاروخ)الداسر(الدافعالوقودفيمادةالمؤكسد:

الوقود.لحرقاللازم

لامشكشافترسلمأهولةغيرفضائيةمركبة:الفضائيالمجس

الكوكبي.دينوالفضاءالأخرىالسماويةوالاجسامالكواكب

روادفيهاليعيشصمصتمداريةفضائيةمركبة:ال!ائيةالمحطة

طويلة.فترةالفضاء

كوكبحولدورانهأثناءسماويجسمأوفضائيةمركمةمسارالمدار:

آحر.حسمأيأو

.الخاصمحركهلهالصاروخمنجزء:المرحلة

الفضائية.الرحلاتفيلامشخدامهاصممتمركبة:الفضائيةالمركبة

داقيعنفصمهايمكنالفضائيةالمركبةمنجزء:القمريةالمركجة

وفصلها.الأجزاء

المتعلقةالنشاطاتكلفيهتتمالأرضعلىمقر:الففائيالمركز

وغيرهما.وتتبعإطلاقمنالفضائيةبالرحلات

وألإطلاقها،اللازمةالطاقةبمعظمالفضائيةالمركبةيزودصاروخاللعزز:

كلها.

تقلعمرأرا،استخدامهايمكنفضائيةمركبةالففماء:مكوك

.كالطائرةوتهبطكالصاروح

الفضائية.بالرحلاتوالقيامالفضاءدراسة:الففحائيةالملاحة

أكتر.أوفضائيتينمركبتيرالتقاءفيهايتمفضائيةمناورةاللقاء:

الفضائيةالمركبةإطلاقينبغيالتيالزمنيةالفترة:الإطلاقنافذة

ناححة.رحلةلتحققحلالها

الفضاءفيالمركبةخارخ!تحريالتيالنشاطات:اللركبةخارخالنشاط

الخارجي.

الغلاففيالمركبةخلالهاتتحركفضائيةرحلةمنمرحلة:الولوج

عليه.الهبوطقبلمالكوكبالجوي



الفضاءرحلاتأدا6

منأسرعأنهاكماأمانا،وأكثرأرخصلأنهاالمأهولةغير

تست!إلقيام،رأيهمفي،فالمجسات.المأهولةالمركبات

جهةمن،ولكنالبشر.لايطيقهاقدخطيرةبرحلات

غيرالأحداثيمالتفاعلالمجساتلاتستطع،أخرى

يفضلونالبرامإلفضائيةمخطصفإن،اليومأما.المتوقعة

المأهولةغيرالمجساتبينتحمعمتوازنةاستراتيجيةاتباع

إلىالوصولتستطيعفالمجسات.المأهولةوالمركبات

تقعالتيالمعروفةالأماكنأوالفضاء،فيالمجهولةالأماكن

متوقع.هوماحدودفيعنهاجمعهاالمطلوبالمعلومات

المجساتالناسيتبعأنلابد،الحالاتبعضفى،ولكن

فيوشجاعتهومرونتهالبشريالكائنبراءةيستخدمواوأن

.الكونأسراراست!صشاف

الفضاءما

جميعفيهتتحركالذيالقريبالفراغهوالفضاء

وحتىوالنجوم،فالكواكب.الكونفيالموجودةالأجسام

مقارنةصغيرةنقاط،النجومبلايينمنتتكونالتيالمجرات

للفضاء.الهائلبالاتساع

غلافهاويكونبالأرضالهواءيحيطالفضاء.بداية

الهواءيصبحالأرضعنالمسافةبعدتوكلما.الجوي

الغلافبينواضحةحدودوجودعدمورغم.رقةأكثر

يبدأالفضاءأنيعتقدونالخبراءأغلبفإن،والأرضالجوي

الخارجيوالفضاء.الأرضسطحمنكم59ارتفاعمن

ولكنهتماما،فارغاليسمباشرةالجويالغلافيعلوالذي

معدنيةوقطعفضائيوغبارهوائيةجسيماتعلىيحتوي

تنتقلكما.النيازكتسمىالأشكالمنتظمةغيروحجرية

آلافأطلقتوقد.الإشعاعاتمنكثيرةأنواعخلاله

لهذهالصناعيةالأقمارتسمىالتىالفضائيةالمركبات

الفضاء.منالمنطقة

حولالفراغأي،للأرضالمغنطيسيالمجاليمتد

خارجإلىمغنطيسيته،وجودفيهيلاحظالذيالكوكب

جسيماتالمغنطيسيالمجالويأسسر.الجويالغلاف

مننطاقينليش!صلالخارجىالفضاءمنكهربائيامشحونة

المنطقةوتسمى.ألنفانحزمتيباسميعرفانالأشعة

للأرضالمغنطسيالغلاففيهايتحكمالتيالفضائية

وتأخذ.المغنطيسىالغلافالمشحونةالجسيماتبحركة

المدببةالنقطةتبتعدحيث،الدمعةقطرةشكلالمنطقةهذه

هذهوراءللأرضالمغنطهيسىالمجالوشلاشى.الشمسعن

هذا،رغم،ولكنللشصم!.المغنطسيالمجالليطغىالمنطقة

السحيقةالأعماقهذهفيفاعلةتكونالأرضجاذبيةفإن

الأقمارالجاذبيةتبقىكممليون61.مسافةفحتىأيضا.

الفضاء.فىتهيمأنبدلأ،الأرضحولدائرةالصناعية

أيضاالفضاءهذاعلىيطلق.الكواكببينالففماء

تتحكمالمنطقةهذهوفيالكوكبى.بينالففاءاسم

مسافاتوتفصل.ال!ضاكبحركةفىالشمسيةالجاذبية

الكوكبى.بينالفضاءفيتتحركالتيالأجسامب!تشاسعة

بعدعلىالشمسحول،تدورالمثالسبيلعلى،فالأرض

011مسافةعلىالزهرةتدوربينمامنها،كممليون051

الأرضمنكثيراتقتربوالزهرةعنها.كممليون

.والأرضالشمسبنمباشرةمرتكلما-كممليون04-

الأرضبينالمسافةمنمرة001أبعدالمسافةهذهولكن

والقمر.

النجمي.بينالفضاءأيضايسمى.النجومبينالفضاء

لاالفلكيينأندرجةإلىهائلةالمنطقةهذهفيوالمسافات

فأقرب.الفموئيةبالسنواتبل،بالكيلومتراتيقيسونها

،الظلمانأوالقنطورسيسمىوالذي،الشمسإلىالنجوم

الضوئيةوالسنة.ضوئيةسنة34.الشمسعنيبعد

يقطعهاالتيالمسافةوهى،كمتريليون.469تمساوي

ثانية.اكم992!297بسرعة،كاملة!منةفيالضوء

وغباررقيقةوسحبمختلفةغازاتالنجومبينوتتحرك

بعد.تكتشفلمكثيرةوأجسامتائهةومذنباتبارد

منهوالعودةالفضاءإلىالوصول

،كبيرةفنيةتحدياتعلىالفضاءاستكشافينطوي

اتجاهيةسرعةوفقالفضائيةالمركبةتطلقأنينبغيولذا

الفضاءمركبةكانتوإذا(.واتجاهقيمةذات)سرعةمعينة

علىقادرةتكونأنلهافلابدالملاح!ت،منطاقماتحمل

.بسلامتهبطكيسرعتهاإبطاء

فيالفضائيةالمركباتتبنى.الفضائيةالمركبةتجهيز

منفالقليل.النظافةدرجاتبأقصىتتمتعخاصةمصانع

إلىبدورهيؤديخللإحداثفييتسببأنيمكنالتلوث

إلىذلكبعدالمركبةوتنقل.المركبةمعداتفيعطب

وهناك،طائرةأوقاطرةأوبارجةأوبشاحنةالإطلاقموقع

أدائها.كفاءةمنللتأكدويختبرهاالمركبةالطاقميجمع

ينقلهاللإطلاقتماماجاهزةتصئالمركبةوعندما

بالوقود.لتزويدهاالإطلاقمنصةإلىالختصون

السفينةتواجهمعضلةأكبرهوالجاذبيةعلىالتغلب

الأرضعلىالتيالأشياءكلتعطيوالجاذبية.الفضائية

أسفل.إلىتتسارعالسقوطالحرةالأجساموتحعلأوزانها،

الجاذبية،عنالنابخالتسارعيساويالأرضسطحوعلى

الثانية.االثانيةام01حوالي،جاختصارايسمىوالذي

الإطلاقمركبةاسمعليهيطلققويصاروحويساعد

مركبةولكل.الجاذبيةعلىالشغلبعلىالفضائيةالمركبة

تبذلأنولابد.المراحلتسمىأكثر،أوجزءانإطلاق



ارحلات

منالفضائيةالمركبةلرفعتكفيدافعةقوةالأولىا(لمرحلة

فإن،بفاعليةالمهمةبهذهالمركبةولتقوم.الأرضسطععلى

القوةوتزيد.وزنهتفوقأنيجبللمعززالدافعةالقوة

المركبة-وزنمنهامطروحاالدافعةالقوةوهي-الفائضة

المعززويولدالسماء.فيبهاوترتقىالفضائيةالمركبةسرعة

خارجإلىغازاتونفثالوقودبحرقالدافعةالقوة

صعؤبرجيم

لالأ!!?

كا!يرهم!!-!،؟9

!ث!!!لأ!؟لم،بر

1\+-!!\\ثا-لمكأ7

لصاروخهالصلبةالمعززاتفيا!قودامستخدمايقلعالففاء.مكوك

الأرضإلىالمعززاتتعودالوقود،امشخداموبعد.الخارجيوخزانه

حجرةأبوابتفتحالمدار،وفى.المحيطفيالحزانويرمىمظلةبوساطة

وأماصناعيقمركإطلاقمعينةلأغراضالفضاءمركبةحمولة

استرجاعه.

ذح!

!*،،*!،كاك!كر

،ص+!وحخ!--

منيقللادمحركينطلاقبوذلكالأرضإلىتعودا!لداريةالعربة

علىتزيدبسرعةالأرضجوالفضاءمركبةوتدحلسرعتها،

علىالمركبةوتهط.الهبوطموضعفىوتناور،كماساعة008.52

تقريبا.كم/ساعة032بسرعةمدرج

هدهتظهر.والسحومالسيارةوالكواكصالقمرصالأرصتمصللثماسعةمسافات

الواب.لىهىمماالأرصإلىقر،أ!صراليسارعلىالتوصيحىالشك!فيالأجسام

بلوتوصورةتكودأدسبعىلكاد،كم1لم...لكل13سأحدالشكلرسمسافلو

.الأرضصورةسكمأ20بعدعلى

المجراتيرمافضاء

النحومبيرمافضاء

الكواكب-ين!افضاء

كمأ000.06).00

لأأكم000/0067

بعدالقمر-!ضاءط

طع000/016

-(والقمرا!رصبينماءفظ

ع0061

061!

إبما!ر!يالع!!الحوي
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خاصبوقودفتعمل،الصاروخمحركاتأما.المركبة

صلبأوسائلوقودمنالداسرويتكونالداسر.يسمى

اللازمالأكسج!تتوفرمادةوالمؤكسدبمؤكسد.ممزوج

الخارجى.الفضاءفيالهواءانعداممنطقةفىالوقودلحرق

ىأمق.بصفةمؤمم!االسائلالأكسجينويستعمل

الجاذبيةعلىللتغلبالمطلوبةالدنياالسرعةعلىويطلق

!رع!ر!وعنداللدارية.السرعةالفضاءفيوالبقاء

تصل،الجاذبيةتسارعأضعافثلاثةأي،ج3مقدارها

ارتفاعوعند.دقائقتمميعفيالمداريةلسرعتهاالمركبة

الفضائيةالمركبةلتحافظالمطلوبةالسرعةتساويكمأ09

حوالىالمدار،فيالبقاءوبالتالي،المداريةسرعتهاعلى

الثانية.ك!ا/8

وحملهالصاروخ)تراكتور(جرارأوشاحنةوتسحب

منحفرةفوقوضعهيتمحيث،الإطلاقلمنصةالصافي

أنابيببوساطةبالداسرالصاروخالعاملونويزود.اللهب

خاصة.

الصاروخمرحلةمحركاتتشتع!!،الإطلاقوعند

وتجعل.الصاروخوزنالدافعةقوتهاتفوقحتىالأولى

.الإطلاقمنصةعنمبتعدايرتفعالصاروخالدافعةالقوة

مراحل،عدةمنيتكونالذيالنوعمنالصاروخكانوإذا

الداسراسعتخدامبعدعنهتنفصلالأوضالمرحلةفإن

دقائقلعدةالاثشعالفىالثانيةالمرحلةوتبدأ.مباشرة

تبدأالحالاتبعضوفيالداسر.نفادعندبعدهاتنفصل

تتحقحتىالاحتراقفيالصغيرةأعليااالصاروخمرحلة

المدارية.السرعة

باقيعنقليلاالفضاءمكوكإطلاتطريقةوتختلف

الداسر،صلبةمعززاتالفضاءفلمكوك.الفضائيةالمركبات

تحرقالتيالرئيسيةالصاروخمحركاتإلىبالإضافة

القوةالرئيسيةوالمحركاتالمعززاتوتعطي.السائلالداسر

.الإطلاقمنصةمنالصاروخلانطلاقاللازمةالدافعة

المكوكمنالمعززاتتنفصلأكثر،أودقيقت!تمروروبعد

الرئيسيةالمحركاتوتستمر.مظلةبوساطةللأرضوتعود

المدارية.سرعتهإلىالمكوكيصلحتىالاشمتعالفي

إلىالوصولعلىالمكوكأخرىصغيرةمحركاتوتساعد

المدارية.سرعته

آخر،صاروختشغيلعلىالفضائيةالمركبةوتعمل

تصلوعندما.أعلىارتفاعإلىالارتقاءشييساعدها

السرعةمن%04عنتزيدسرعةإلىالفضائيةالمركبة

وهي،الانفلاتسرعةحققتقدت!صنفإنها،المدارية

ال!رضية.الجاذبيةعنبمنأىلتكوناللازمةالسرعة

سرعةتقليصمش!صلةتصاحبهاالأرضإلىالعودة

المركبةتستخدمذلكولتحقيق.الهائلةالفضائيةالمركبة

المركبةمسارتوجيهتعيدصغيرةصواريخالمداريةالفضائية

العمليةهذهوتسمى.العلويالجويالغلافطبقةإلى

العائدةالفضائيةالمركبةوتوجهالمدار.عمنالاستخلا

أيضا،مسارهااخر،كوكبأيمنأوالقمر،منللأرض

وعندئذ،العلويالجويالغلافطبقةعلىبخفةلتنزلق

الحسفينة.سرعةإبطاءعلىالهواءمقاومةتساعد

الفضاءمنالمركبةلعودةالمصاحبةأغائقةاأ!سرعةاتؤثر

مسارخارجالهواءتدفقعدمعلىالجويالغلافإلى

تتجمعذلكعنوبدلأ.الكافيةبالسرعةالمندفعةالمركبة

هذاوير!ع،بإحكاموتنضغطالمركبةأمامالهواءجزيئات

يأ،مء)005منأكثرإلىالهواءحرارةدرجةالانضغاط

هذهوتحرق.سطئالشمسمنأسخنيكونالهواح!أن

فىجيداتجهيزاالمجهزةغيرالفضائيةالمركبةالمتولدةالحرارة

يغطىالحرارةهذهمنالفضائيةالمركبةولحماية.ثوان

منعازلةألواحمنيتكونحراريبواقالخارجيسطحها

أنظمةالمركباتبعضوتستخدم)الكوارتز(.المروألياف

تخويةدروعتستخدمالأولىكباتالمروكانتللتبريد.

وتتبخر.أخرىإثرطبقةوتخترقالحرارةتمتص

تتعرضالفضائيةالمركبةأنخطأالناسمنكثيرويعتقد

نأفنياثبتوقدبالهواء.احتكاكهاجراءالعاليةللحرارة

وسرعتهجدا،رقيقالهواءلأنصحيحا،ليسالاعتقادهذا

هذأمثللإحداثكافياليسأعضائيةاالمركبةسطحعلى

الهائل.ال!حتكاك

المأهولةغيرالفضائيةالمجساتسرعةإبطاءقوةتتراوح

اب!بية،سسةضعف9و.06بينأي،ج9و.06بن

مكوكاتوتستخدم.ثانية02و01بينيتراوحزمنفي

فترةوتمدد،الجويالغلاففوقللانزلاقأجنحتهاالفضاء

قوةفإنوبالتالى،دقيقة51منأكثرإلىسرعتهاتناقص

.أج،5إلىتصلسرعتهاإبطاء

أكثر،سرعتهامعظمالفضائيةالمركبةتفقدوعندما

علىالمظلاتوتعملالهواء.خلالسعاقطةتتهادىفإنها

إشسعاليتمالأحيانبعضوفيأكثر.سرعتهاتخفيف

الناتجةالاثارمنليخففالأخيرةالثوانيفيصغيرصاروخ

والم!ضكاتالمركباتبعضوتستخدم.الهبوطعمليةمن

الطائراتمثلوتهبطالمدرجفيلتنحدرأجنحتهاالفضائية

الأولىالأمريكيةالفضائيةالكبسولاتوكانتتماما.

المحيط.فىبهاتهبطمائيةوسائدتستخدم

الفضاءفىالعيش

إلىيسافرونأو،الأرضحولالناسيدورعندما

وهناكحين.إلىالفضاءفييعيشونفإنهمالقمر،

تلكعنكبيرااختلافاتختلفظروفإلىيتعرضون
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الحرارةوترتفعالفضاء.فيهواءفلا.الأرضعلىالموجودة

فيإشعاعالشمسعنويصدر،مفرطةدرجاتإلىوتهبط

تملأالتيالماديةالجسيماتبعضوتشكل.الخطورةغاية

،المثالسعبيلفعلىالفضاء.لمرتاديخطورةمصدرالفضاء

المركباتالدقيقةالنيازكتسمىالتيالغبارجسيماتتهدد

أنقاصأنكما.المدمرةالهائلةبسرعتهاالفضائية

تدمرأنيمكنهاالسابقةالفضائيةالبعثات)مخلفات(

الفضائية.المركبة

للأرضطبيعياواقياالجويالغلافيمثلالأرضوعلى

الفضاءرائدفيحتاجالفضاءفيأماالخاطر.هذهضد

ولابد.الحمايةمنأخرىأنواعإلىتصحبهالتيوالأجهزة

الرحلةعنالناتجةالجسميةالاثارتحملمنأيضالهم

التسارعقوىمنأنفسهمحمايةعلىوالعمل،الفضائية

منأيضاولابد.والهبوطالإطلاقعمليتيخلالالهائلة

والأكلالتنفسمتلالفضاءلرائدالأسامميةالحاجاتتوفير

.وغيرهوالنومالجسممفضلاتمنوالتخلصوالشرب

العاملونالمهندسونتمكنالفضاء.أخطارمنالحماية

معظمعلىالتغلبمنالفضاءطبفيالاختصاصيينمع

فقد.كبيرةدرجةإلىتقليلهاأوالفضاءفىالعيشمخاطر

يتهشمبحيثمزدوجا،بدناالفضائيةللمركبةجعلوا

اختراقيستطعفلا،الخارجيبالبدنيرتطمالذيالجسم

الداخلي.البدن

فعلى.شتىبطرقالإشعاعمنالفضاءرواديحمى

نوافذعلى)فلاتر(مرشحاتتركيبيتم،المثالسبيل

العربةوربانالفضاءمكوكقائديطير.والربانالففماءمكوكقائد

رحلةأولقائديونجواتزجودكان(.الأعلى)فيالقمرةمنالمدارية

اليسار(.)إلىكربنرولرتالربانوكان(.اليمين)إلىللمكوك

يستطيعالطاقممأوى

فضاء.روادممبعةحمل

مناطقعلىويحتوي

بالإضافة،والمومللطبخ

الرواد.عملمحطاتإلى

الحمولةمنطكقةوتقع

الطاقم.مأوىخلف
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فوقالأشعةخطرمنالروادتحمي،الفضائيةالمركبة

البنفسجية.

والاثارالعاليةالحرارةمنأيضاالفضاءروادويحمى

لتزويد،والهبوطالإقلاعلعمليتيالمصاحبةالجسمية

الحرارةدرجةتقاومحراريةبواقياتالفضائيةالمركبات

التسارعقوىتتحملبحيثبنائهاوتقوية،العالية

يندفعالدمتجعللابطريقةالروادجلوسويكون.الساحقة

الدوخةحالاتيسببمماالجسمأسفلإلىالرأسمنبقوة

)الإغماء(.والغشية

الحرارةبسببالمركبةداخلالحرارةدرجةوترتفع

يعملولهذا.الطاقموأجسامالكهربائيةالنبائطمنالمنبعثة

حيث،الحرارةدرجةتنظيماعلىالحراريالتحكمنظام

إلىالقمرةبحرارةالمسخنةالسوائلبعضالنظاميضخ

وتدفعالفضاء.فىالزائدةالحرارةتطلقوالتي،مشعةأ!احأ

بالقمرة.ملفاتإلىأخرىمرةالباردةالسوائل

وكل،الفضائيةالمركبةتتعرض.الصغريةالجاذبية

باسماتعرفحالةإلىمامدارادخولهاعندداخلها،شيء

ومحتوياتهاالمركبةتسقطحيث،الصغريةالجاذبية

المركبة.داخلالوزنبانعدامشبيهةحالةمنتجةبتلقائية

الصفريةبالجاذبيةالصغريةالجاذبيةتعرفالسببولهذا

استخدامفنياالخطأمنفإن،حالأيةعلى،ولكنأيضا.

الجاذبيةعنلاتقلالمدارفيفالجاذبية.المصطلحينهذين

الفضائيةفالمركبة.ضئيلةبدرجةإلاالأرضفي

ولكن،الأرضاتجاهفيباستمرارتسقطومحتوياتها

وعودتهاهبوطهاأثناءالهائلةالأماميةالمركبةسرعة

نأويبدوعنها.بعيذاينحنيمع!إلأرضتجعلللأرض

محتوياتكليجعلالأرضتجاهالمتواصلالسقوط

عليهايطلقالتىالحالةوهي،وزنبلاالفضائيةالمركبة

.الوزنانعدامأحيانا

فعلى.معاوالمعداتالروادعلىالصغريةالجاذبيةوتؤثر

الجاذبيةفيمستودعاتهمنالوقودالأيتدفق،المثالسبيل

ولايرتفع.عالضغطتحتبغازضخهبعدإلاالصغرية

دورةتنشيطويمالصغريةالجاذبيةفيالساخنالهواء

فيوالماءالغبارجسيماتوتنتشر.المراوحبوساطةالهواء

.المراوحمرشحاتوتتجمثيالقمرة

بطرقالصغريةبالجاذبيةفيتأثرالإنسانجسمأما

بعثةأيفيالروادنصفمنأكثريعانيحيث،عديدة

ويعتقدتقيؤ.أحياناصاحبهربمامستمرغثيانمنفضائية

أيضايسمىأسذيواهذا،أغضاء"ا"مرضأنالخبراءبعض

للجاذبيةطبيعىفعلردالففائى،التكيفمتلازمة

ببعضأياملبضعةتستمرالتيالحالة!ذهوتعال.الصغرية

ال!دوية.

،الدهليزيالجهازعلىأيضاالصغريةالجاذبيةوتؤثر

ويتكون.الختلفةبالاتجاهاتإحساسهفىخللافتحدث

الداخلية.الأذنفيالتوازنأعضاءمنالدهليزيالجهاز

الدهليزيالجهازلايتعرفالفضاء،فىأيامعدةمضيفبعد

الجهازهذاأعضاءوتستأنف.الاتجاهيةالإشاراتعلى

.الأرضإلىالفضاءرائدعودةعندعملها

منلأسابئ!وربما،لأيامالفضاءرائدجسميعاني

تضعفالحالةهذهوفي.التكيفعدمباسماتعرفحالة

والأوعيةالقلبوينتاباستخدامها،لقلةالجسمعضلات

البدنيةبالتدريباتالحالة!ذهوتعال.الخمولالدموية

طواحينواستخدام،الهوائيةالدراجاتركوبمثلالجادة

البدنية.النشاطاتمنوغيرهما،الدوس

فيشهورعدةقضائهبعدالفضاءرائدعظاموتعاني

نأالأطباءمنكثيرويعتقد.التمعدنزوالمنالفضاء

حالةفيالعظامعلىالضغطلعدميحدثالتمعدنزوال

قضواالذينالروسالروادحالاتأثبتتوقد.الوزنانعدام

الخاصةوالحميةالجادةالتدريباتأنالفضاءفىطوللةمددا

.التمعدنبزوالالإصابةمنيقللاأنيمكن

مركبةتجهز.الفضاءفيالأساسيةالمتطلباتتأمين

كيوالمصممةالحياةعلىالمساعدةبأنظمةالمأهولةالفضاء

محمولةأنظمةفهناكالفضاء.رائدجسمامتطلباتتؤمن

رائدتمكنخلفيةعلبةفيحملهايمكنالحياةعلىمساعدة

مركبته.خارجالعملمنالفضاء

بمصدرالمأهولةالفضاءمركبةتجهزأنينبغي.التنفس

كما.التنفسعمليةفىالطاقميستعملهالذيللأكسجين

أكسيدثانيمنالتخلصوسائلعلىتحتويأنيجب

المأهولةالمركباتوتستخدمالزفير.عمليةمنالنابخالكربون

علىالموجودنطرهيماثلوالنيتروجينالاكسجينمنمزيجا

علىالمراوحوتعملالبحر.سطحمستوىفى،س!إلأرض

مادةبكرياتمليئةحاوياتوفوقبالقمرةالهواء،تدوير

ثانيتمتصوالتي،الليثيومهيدروكسيدتسمىكيميائية

ثانيمنالتخلصأيضاويمكنالهواء.منالكربونأكسيد

وتساعد.الكيميائيةبعفالموادعلىبإمرارهالكربونأكسيد

الروائح.فيالتحكمعلىالنباتيالفحممرشحات

المركبةعلىالطعاميكونأنينبغى.والشربالأكل

كانفقد.للتخزينوملائماالتجهيزوسهلمغذئاالفضائية

جادامجمداطعامايأكلونالأولىالبعثاتفيالفضاءرواد

رائدوكانالماء.منهوأزيل،بلاستيكيةأنابيبفيتغليفهتم

بالماء.مزجهبعدطعامهتناولفييشرعالفضاء

فقدالفضاء،ارتيادعلىمشواتمضيوبعد،اليومأما

يستمتعفاليوم.شهيةأكثرللرواديقدمالذيالطعامأصبح

ذلكعنجودةلايقلالذيالجاهزالطهعامبتناولالرواد



الفضائيةالمركباتفيتوافرتفقد.الأرضعلىيعدالذي

.وتجميدهبل،وتبريدهالطعاملتدفئةمعدات

خلايافإن،فضائيةبعثةلأيةالشربماءلأهميةونظرا

توليدهاعندنقياماءتنتجالفضائيةبالمكوكاتالوقود

فيالماءاستخدامويعاد.للمركبةاللازمةللكهرباء

الغسيلعملياتفيطويلاوقتاتستغرقالتيالرحلات

الرطوبةمنالهواءالرطوبةإزالةأجهزةوتنقي.والنظافة

الزفير.عمليةمنالناتجة

فضلاتتراكميمثل.الجسمفضلاتمنالتخلص

أثناءوبخاصةالفضاء،فيكبيرةمشكلةوطرحهاالجسم

نبيطةالفضاءروادويستخدم.الصغريةالجاذبيةبحالةالمرور

تدفقمنالناتجةالماصةالقوةوتعمل.المرحاضمقعدتشبه

المقعد.تحتمجمعهاإلىالفضلاتتحريكعلىالهواء

التبولعندأقماعاالصغيرةالمركباتفيالروادويستخدم

القوية.الفضلاتمنالتخلصعندبلاستيكيةوأكياسا

يرتدونفإنهم،الفضائيةالمركبةخارجالرواديعملوعندما

فيها.فضلاتهممنالتخلصيتمخاصةمعدات

رائد،الصورةوتبين،الورنالعداممعتكيفايستلزمالففماءفيالأكل

شدتوقدغدائهوجبةيتناولوهو،فضائيمكوكمقعلىفضاء

أسمل.إلىقدماه
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المركبةفيللاستحمامالبسيطةالطريقةتتم.الاسلحمام

واستخدمبالماء.مبللةوفوطأسفنجقطعةبوساطةالفضائية

حجيراتشكلفياستحمامغرفالأوائلالرواد

علىالماءينثرونالروادكانحيث،للطىقابلةبلاستيكية

أنفسهمويجففونالماء،منالحجيرةيفرغونثم،أجسادهم

علىفتشتملالحديثةالفضائيةالمحطاتأما.بالفوط

ثابتة.استحمامحجيرات

نومأكياسعلىالنومالفضاءرواديستطيع.النوم

روادويفضلووسائد.ناعمبسطحتربطهمبأشرطةمزودة

قليلةبأشمرطةومقيدينالهواءفيسابحينالنومالفضاء

الفضاءويضئرواد.القمرةبمعداتالارتطاممنتحميهم

منالمتسللالشمسضوءتقيهمأعينهمعلىعصابات

نفسالفضاءفيالروادوينام.دورانهاأثناءالمركبةنوافذ

.الأرضعلىينامونهاالتيالمدة

الفضاءروادلصحةخاصةأهميةللترويح.الترويح

المركبةنوافذعبرفالتحديق.الطويلةالرحلاتفيالعقلية

الفضائيةالمحطاتوتزخرللرواد.طيباوقتايزجيالفضائية
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المركبةخارجالعيم!علىيساعدلظهاماتوفرفضاءلرائدفغ!ائيةبدلة

الحركةمنالفضاءرائدبالغازالمدفوعةالحلفيةالعلبةوتمكن.الفضائية

.ساعات!ستإلىتصللفترةالفضائيةالمركبةحول
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أحدولقد.حاصةمعداتشطل!فضائيةمركبةمتنعلىالاستحمام

محهرةللطيقابلةححرة!يساحاحماماسكايلابفيالفضاءرواد

المستعمل.الماءلسح!تفريغبمظام

الحاسوبية.والألعابالتسجيلوأشرطةالكتبمنبال!ضير

التروب.فرصأيضاالرياضيةالتدريباتوتتيح

وتنطمحفظيعد.والنفالاتالمخزونةالموادفيالتحكم

المشكلاتمنالفضائيةالمركبةفىالمستخدمةالموادآلاف

وخزاناتأدراجفهناكالفضاء.رواديواجههاالتيالكبيرة

والأسقفبالجدرانأخرىأشياءوتعلق،كثيرةموادتحوي

المواد!دهجمئحصرعلىالحالعموبويعمل.والأرضيات

بعض.محلبعضهاإحلالوطرقأماكنهاويحدد،الخزونة

غيرمكانفيتخزينهاعلىيعملالطاقمفإن،النفاياتأما

خارجلإلقائهامنهاالتخلصيتمثم،المركبةمنمستغل

بهاعادواوربما،الجويالغلاففيلتحترق،المركبة

منها.التخلصيتمحيثللأرض

إدارةمعالفضاءرواديتصل.الأرضمعالاتصال

منالفضائيةالرحلةعلىتشرفالتيالجهةوهي،البعثة

والتلفاز.الراديواستخدامأهمهامنطرقبعدة،الأرض

المعداتمنوغيرهاالإحساسوأجهزةالحواسيبوترسل

أجهزةوتستطيع.الأرضإلىمنتظمةإضماراتالإرشادية

منالمعلوماتاستقبالبالمركبةالتى)النامموخ(الفاكسميلى

.ال!رض

داخلبالعملالطاقمأفراديشرعالففماء.فيالعمل

لتحقيقوذلكمدارها،إلىوصولهاعندخارجهاأوالمركبة

البعثة.أهداف

المعلوماتهذهوتمكن.الرحلةأثناءيغالطبيةالمعلوماتتسجيل

دأيمكنالحسم!يطبيعىغيرتعيرأيتعييرمرالأرصعلىالأطماء

أط.الفعاأوحسميةاضواباتإلىيشسير

الفضاءرواديستخدم.والسيطرةوالتوجيهالملاحة

علىعلاماتبوضعويقومون،حاسوبيةملاحةأنظمة

فيتستخدمكما.واتجاههمموقعهملتحديدالنجوم

مركبةموقعبقياستقومالتقنيةعاليةمتالعةأنظمةالأرض

صواريخالفضاءروادويستخدم.للأرضبالنسبةالفضاء

قليلاالمركبةلإمالةالفضائيةصوارلإلمركبةتشبهصغيرة

وتراقب.فيهالمركبةإرساءيرادالذيالمكاننحودفعهاأو

أنهامنللتأكدالرواديحدثهاالشالتغييراتكلالحواسيب

الأمثل.الوجهعلىتمتقد

الأجهزةجميعإيقافيتموادارتها.الأجهزةتشغ!ل

إعادةعلىالروادويعمل.المركبةإطلاقعندالعملعن

عندأخرىمرةإيقافهايتمثمالفضاء،فيوتشغيلهاإدارتها

.الهبوط

يستخدم.بالأبحاثوالقيامالعلميةالملاحظاترصد

والنجومالأرضلرصدخاصةأجهزةالفضاءرواد

الجاذبيةبتأثيرالمتعلقةالتجاربيجرونكماوالشم!مى،

.والنباتوالحيوانالختلفةوالموادأنفسهمعلىالصغرية

علىالفضائيةالمركبةطاقمالراداريساعد.الالتحام

هدفهامنتقتربعندماواتحاههاسرعتهافيالتحكم

وعندماصناعيا.قمراأوفضائيةمحطةيكونقدالذي

فإنهاالهدفجوارالصحئإلىالمكانفيالمركبةتستوي

مكوكويستطيع.خاصةأجهزةبوساطةبه)تلتقي(تلتحم



المكوكا!شخدامويمكن،فضائيمكوكرآهاكماالهملاياقم

.الأرضع!والبيئيةوالزراعيةالحويةالأحواللمراقبة

التيبالأهدافالاتصالفىالاليةذراعهاستخدامالفضاء

أجلها.منأطلق

آلافالفضائيةالمركبةتضمواصلاحها.المعداتصيانة

ذلك،ورغم،ولكن،العاليةالجودةذاتالمعداتمنالقطع

بعضالحوادثتحطمفربما.للعطببعضهايتعرضقد

رواديحدد.للامشبدالمنهاالقديميحتاجقدأو،المعدات

ويقومون،بهتأثرتالتيوالوحدة،العطبنوعافضاء

استبدالها.أوباصلاحها

الفضاءروادعلىيتحتم.الفضائيةالمحطاتتركيب

فهمالفضاء.فيوتشييدبناءعمالبوصفهمالعملأحيانا،

معهمحملوهاأجزاءمنالفضائيةالمحطاتبتركيبيقومون

جديدةأجزاءالفضاءرواديضيفماوكثيرا.المكوكفى

شمسية.وألواحاهوائياتينصبونأوالفضائيةللمحطات

الهواءتوصيلاتتركيبفيعملهمإلىبالإضافةهذا

وخارجها.المحطةداخلالكهربائيةوالقدرة

الضرورةتستدعيقد.الفضائيةالمركبةمنالخروج

منالنوعهذاويسمى.المركبةخارجالفضاءروادعمل

للعملالفضاءروادويستعد.المركبةخارجالنشاطالعمل

إلىوالدخولالفضائيةالبذلاتبارتداءالمركبةخارج

يقومذللثوعقبالهواء.هويستسمىبابينذاتحجيرة

الخارجي،وفئالباب،الحجيرةمنالهواءبإطلاقالرواد

البابيغلقونفإنهم،عودتهموعند.المركبةمنالخروجثم

ثمالحجيرةإلىالهواءبدخولويسمحون،الخارجى

153الفضاءرحلات

،الصورةهدهوتظو.فضائيمكوكبوساطةأطلقاتصالاتقمر

وقدمفموحةالمداريةالعربةفيالحمولة(صغيرة)حجرةحوزأبواب

.لتوهالصناعيالقمراطلق

المحطةأجزاءباقيإلىيؤديالذيالداخليالبابيفتحون

الفضائية.بذلاتهميستبدلونحيثالفضائية

روادحياةعلىالإبقاءفىالفضائيةالبذلاتوتساعد

البذلةوتصنع.ساعاتوثماني!ستبينتتراوحلمدةالفضاء

هذهوتقى.التيفلونأوالنيلونمادةمنطبقاتمن

والبردالحرارةمنالفضاءروأدالحياكةالمحكمةالبذلات

يزودظهرهاعلىجهازوهناك.الفضائيةوالجسيمات

الكربونأكسيدثانىمنويتخلصبالأكسجينمرتديها

بالاتصالاتالقيامفييساعدراديووبالبذلة.والرطوبة

وتتيح.الأرضومع،وزملائهالفضاءرائدبيناللازمة

الشمسيةالأشعةمنوتقيه،أفضلرؤيةالفضاءلرائدالخوذة

الفضائية،البذلةأجزاءأهممنالقفازاتوتعتبر.الضارة

منالفضاءرائدتمكنومرنةرقيقةالعادةفيوتكون

بسهولةالأدواتواستخدام،الصغيرةبالأجسامالإحساس

ويسر.

الفضاءعصرفجر

،الأرضسطحفوقبالطيرانيحلمونالناسبدأعندما

تصبحانيمكنالسماءفيالموجودةالأجسامأنأدركوا

عشرالسالغالقرنبدايةففىالبشر.منللمسافرينمقصدا

يوهانزالألمانيوالرياضياتالفلكعالمأصبح،الميلادي

كما،الأخرىالعوالمإلىالسفريصفعالمأولكيبلر،

مداراتتو!التيالكوكبيةالحركةقوانينأيضاطور

يوهانز.كيبلر،انظر:الفضاء.فيالأجسام
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السيرالإنجليزيالعالموصف،أم687عاموفي

العلماءالقوانينهذهومكنت،الحركةقوانيننيوتنإسحق

حولللدورانالمطلوبةالطرانمساراتبأنواعالتنجؤمن

نيوتنووصف.الأخرىأحوال!ااإلىوالوصول،الأرض

.مدارهفيثابتاصناعيقمريبقىأنيمكنكيفأيضا

فعللكلأنعلىينصالذي،الثالقنيوتنقانونويوضع

عملكيفية،الاتجاهفيويضادهالمقدارفييساويهفعلرد

)قوانينالحركة،إسحقالسير،نيوتنانظر:.الصاروخ

(.لنيوتنالحركة

الحلماء،أدركالفضاء.فيللطيرانالمبكرةالأحلام

رقيقايصبحالهواءأن،الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

يكونقدالهواءأنذلكويعني.الشاهقةالارتفاعاتفي

!متصبحوبالتالي،الأخرىوالعوالمال!رضبينتماماغائبا

،الكتابمنالعديداقترحوقد.الفائدةعديمةالأجنحة

العوالم.هذهإلىأطسفرعجيبةوسائل،الواسعالخيالذوي

كونستانتينأكملأم،309عاموفى

علميةمقالةأول،روسيمدرسوهو،تسيولكوفسحى

بفئوبعدالفضاء،إلىالصوارلللسفراستخدامحول

منجودارد،هتشينجزروبرتمنكلنجح،مشوات

فىألمانيا،منأوبرثوهيرمان،الأمريكيةالمتحدةالولايات

هذانعكففقدالفضاء.برحلاتالعلميالاهتمامإيقاظ

دراسةعلى،مستقلةبصورةيعملانكانااللذانالرجلان

ورحلاتالصواريخعلمأبحاثفيالتقنيةالصعوبات

طيرانأبولقبعلىبذلكمنهماكلوحصلالفضاء.

الفف!اء.

استخدامكيفيةجوداردشرح،م9191عاموفي

في،العلويالجويالغلافلاممتكشافالصواريخ

وتصف.شاهقةارتفاعاتإلىللوصولطريقةمقالته

كذلكالقمر.إلىصاروخإطلاقطريقةأيضاالمقالة

بينالفضاءفيالصاروحكتابهفىأوبرثناقر

المتعلقةالتقنيةالمسائلمنالعديدأم(،)239الكوكبى

عليهتكونأنيمكنماوصفأنهحتىالفضاء،بطيران

منسلسلةتسيولكوفسكيوكتبالفضاء.سفينة

العشرين،القرنعشرينياتفيالجديدةالدراسات

المتعددةللصواريختفصيليوصفعلىاشتملت

المراحل.

ميركور!ي-ردستونسكهـوتفانجار3!ومميترلمى

م93.25!\،م9.2+م

حلتا2جيناأ-طلسأ

م4،35

-الثفمائميالمكوكفظوحلأ

1.6ءتم

!

-لمول*

ى
لا

لا

3



الففمائيةالصواريخ

القرنثلاثينياتخلال.الأولى

أبحاثلممارتالعشرين

كلفيالأمامإلىالصواريخ

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمن

السوفييتي.والاتحادوألمانيا

يقودهالذيالفريقونجح

صاروخأولبناءفيجودارد

عامفىالسائلبالوقوديعمل

منالرغمعلىام،269

الحكوميالدعمانعدام

بينما،للمشروعالأمريكى

واسموفييتالألمانالعلماءتلقى

حكوماتهممنماليةاعتمادات

العسكرية.القذائفلتطوير

155الفضاءرحلات

طور،الثانيةالعالميةالحربأثناء،أم429عاموفي

القذيفة،براوانفونفرنهربقيادةالألمانالصواريخخبرأء

علىالقذائفهذهمنالالافوأطلقت2،فالموجهة

واسعدمارفيوتسببت،لندنوخاصة،الأوروبيةالمدن

.للأرواحوفقدانالانتشار

،ام459عامفيالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

إلىالألمانالصواريخمهندسيمنالعديدهاجر

تطويرفيللمساعدة،الأمريكيةالمتحدةالولايات

تعملالأمريكيةالبحريةوكانت.العسكريةالقذائف

إيروبيصاروخيمث!الكبيرةالصواريختطويرعلى

منالصواريخفريقتمكن،ام949عاموفي.وفايكنج

حيث،العالمفيمرحلتينمنصاروخأولواختباربناء

واكوصاروخ،الأولىالمرحلةف-2القذيفةشكلت

إلىالصاروخهذاارتفعوقد.الثانيةالمرحلةكوربورال

كم.004علو
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الففائيكنيديجونمركز

والففماءللطيرانالوطيةللإدارة

حنحيديحولىمركزيقع.ناسا"لم

المحيطساحلعلىالفضائى

الولايات!ىتفلور!داالأطلسى

المركرهدالؤدي.أ،مريكية1المتحدة

واسترجالإطلاقأساسيمقردور

الاستعما!ىمتعددةأغفكماءاعرلة

الففماء.مكوكباسمالمعروفة

.الإطلاقمنصةإلىالففاءمكوكتنقلالزحافة

بدأقدالسوفييتيالاتحادكان،أم479عاموبحلول

السمكريةالصواريخلتطويرضخمابرنامجا،صعريةفي

نشرت،العشرينالقرنأربعينياتوفي.المدىبعيدة

حجمها،فيالصغيرةالبريطانيةالكواكببينماجمعية

القمريةالهبوطلمركبةدقيقةخططاتأثيرهافيوالقوية

كما،المداريةواللقاءات،الفضائيةوالبذلات،المأهولة

القذائف.هندسةعلىالصواربالأمريكيةجمعيةركزت

الفضاء،لروادالعالميالاتحادبدأ،أم059عاموفي

سنوية.مؤتمراتعقدفي،آنذاكالتكوينالحديث

الولاياتمنكلأعلنت.الأولىالصناعيةالأقمار

،أم559عامفيالسوفييتيوالاتحادالأمريكيةالمتحدة

قياسأجهزةمتنهاوعلى،صناعيةأقمارلإطلاقخططا

خلالالصناعيةالأقمارإطلاقالمفترضمنوكان.علمية

عاممنيوليوفيتبدأالتي،العالميةالجيوفيزيائيةالسنة

البحثمجالفىالعالميللتعاونفترةتمثلوالتيأم،579

الراديويةللأجهزةتفصيلياوصفاالسوفييتوقدم.العلمي

الصواريخبرنامجولكن،أقمارهمعليهاستشتملالتى

منالعديدفإنولذا.أ!قتاذلكحتىسراظلالسوفييتى

يملكونالسوفييتأنيصدقوالمالأخرىالبلادفيالخاس

الفضاء.لاستكشافالمطلوبةالمتقدمةالتقنية

السوفييتأذهل،أم579عامأكتوبرمنالرالغوفى

علىوتقدمهم،بوعدهمالوفاءفيبنجاحهمالعالم

ذلكمنأسابيعستةفقبل.ذلكفيالمتحدةالولايات

قامقدالمرحلتينذوالسوفييتي7-"صاروخكان،التاريخ

فقد،المرةهذهفياما.كم.0008!سمافةلهطيرانبأول

لاحقا)سميسبوتنيكوهو،صناعيقمرأول7-"حمل

الإطلاقفيالتحكممركزمنيراقبونالفنيون

ص!ا-!جم!

اثبماءفركز!ث!؟

لأإ+!لوريداأ،1ى،لا

رر!ث6!1ك!،،3ألمصينلآ

!حما.

-!ثح!ت\

:احألأفي!ج!ث--ير-!

لال!!ث!1ل!ءيآ!!هص!اج!سنحملث!ا!لالالانشكصارا

،!.!ا-1!،ع7!ألاا!1،7!!كمء

مدر131-ءلعصاامو&ور!ىسضا

93-الفصاءمكوك3*ص!لحمسالا

!!بصء
!ما---3!حما+

لا؟"ا!حريأ11 111

ميريت%حزيرةاإأ"ء311!تينا04

./اصاص!11

11ع!لياالملمألأاث!إ/إي)أ

رئاسهاطركزالالضاءأ.مبن!الللإع

تجالمعدواأحثح!هليدثسيا-الما!3الأنشا

صحطةملطفة*خ!!لا!*-كرص!ء12)11.أ

الالمممرا!لةصلاعية1/ح!*"لأ1ءا691

عيلص!اا//ء!ض-كا/برنج!:.برئا!3

//ا--!!لاألأ2!1

ايرلمحأإ////!متحميعالملارلأخم!و!!+.-

كزية--ؤلم//لمبمالبشريعا-لى*جمخح!ح!أ223

/لمالاشراث،1!حجح06

،(/!ااإ"ح!ل!إ-ا!ماتلات!ا!مالأ!لم0253

ابشيم""-تم--3=---خيضخ-!-!تقرلأأرر2الىالدحوضشماأل

أ،أ!ول.الثلاثني
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والعربة،الخارجيالوقودوخزان،للمكوكالصلبةالصاروحيةالمعززاتتجميعيتمحيث،العرلاتمحمعبماءعلىيشتملناساالفضائيالمرفأ

الثابتةالحدمةمبانيوتمكن.اتنتينأوواحدةإطلاقمنصةإلىزحافةبوساطةالمكوكنقليتمالتحميع،عمليةولعد،بالطائرةالشبيهةالمدارية

.ساعاتببضعالإطلاققبيلحتىالفضائيةالمركبةعلىالعملمنالفمييرالمنصةعندوالمتنقلة

.صعودهأثناءالفضاءمكوك

-صكي،"،"؟لا

-ىكزك

!ىس؟تحظوغ

.العودةعندالهبوطمدرجمنيقتربالفف!اءمكوك

العمليات!مرافق

-المدا

بمع!كالم-ول!تي
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وسماءالأفقحولقوساتشكلالتيالأرضحوم!الزرقاءوالعصاسةالمحيطفوقرقيقةطبقةيرىأدالفصاءرائديستل!ف.الأرحولالدوران

.7حميمىمعالتقائهاعمليةأتماء6لحميعىالصورةهدهاحذت.المظلمةالفضاء

الروسية.باللغةالسفررفيقسبوتنيكوتعنيأ(.ممبوتنيك

كجم83وزنهالبايخالصناعيبالقمر7-ولصاروخقذف

حولمدارإلى،الرئيسيالصاروخمرحلةإلىبالإضافة

فىالراديويةالإشساراتإلىالاستماعهواةوتمكن.الأرض

بيبلملمالمميزةسبوتنيكإشارةالتقاطمنالعالمأنحاءجميع

إطلاقتجاهالغربيالعالمفعلردكانالفضاء.سباق

وأمر.والاحتراموالخوفالدهشةمنمزيجاسبوتنيك

لتخصيصخروتشوفنيكيتاأصمموفييتياالوزراءرئيس

فيستستمرالتي،المتابعةلمشاريعضخمةماليةاعتمادات

الأمريكية،المتحدةالولاياتوفي.العالمرإبهارإذهال

عملهيمكنماكلعملعلىأنفسهمالمسؤولونعاهد

الفضاء.سباقبدأوهكذا.بالسوفييتللحاق

شهرفبعد.السوفييتيةالنجاحاتمنالمزيدذلكوتلا

،2سبوتنيكأسموهآخرقمراأطلقوا،!مبوتنيكإطلاقمن

وأثبتتالفضاء.إلىلايكاسميتكلبةالأخيرهذاوحمل

فيحيةوتبقىتصمد،أنالحيواناتبإمكانأنالرحلة

عاموفي.الصغريةللجاذبيةالمجهولةالتأثيراتوجه

إلىيصلفضائىمجسأول2لوناأصبحأم،959

الجزء3لوناصور،العامذلكمنلاحقوقتوفيالقمر.

.الأرضمنرؤشهلايمكنالذيالقمرمنالبعيد

قمرأولأطلقتفقدالأمريكيةالمتحدةالولاياتأما

عاممنيناير31يومفي،أإكسبلورروهولها،صناعي

71في،أفانجاردالثانيقمرهاأطلقتثم.أم589

التىوالأقمارالقمرانهذانوكان.ام589عاممارس

الصواريخلأن،السوفييتيةنظيراتهامنبكثيرأصغرتلتهما،

هذهلحملالأمريكيةالمتحدةالولاياتاستخدمتهاالتي

إلتيالصوأردمنقوةوأقلحجماأصغركانتالأقمار،

الصواريخهذهأعطتوقد.السوفييتىالاتحادامشخدمها

ولانالفضاء.سباقفىموبالصدارةالسوفييتيالاتحاد

أكبرصواريختوفرممتتطلبالقمرإلىالمأهولةالرحلات

والولاياتالسوفييتيالاتحادمنكلبدأفقدحجفا،

واختباروبناءلتصميمضخمةبرامجالأمريكيةالمتحدة

الصواريخ.

فهممفتاحيكمنالففماء.أنشطةوادارةتنظيم

فى،الأمريكيةالفضاءبرامجحققتهالذيالنهائيالنجاح

وكالةإنشاءتم،أم589عامففي.المركزيالتخطجط

والفضاءللطيرانالوطنيةالإدارةسميتللفضاء،مدنية

الطران،مجالفيالباحثينمنالعديدوا!شوعبت)ناسا(،

تشكيلوساعد.السمكريةالفضاح!مختبراتضمتكما

المصالحذاتالجهاتبيناتفاقإلىالوصولفيناسا

،والجامعات،العسكريةالمؤسساتفروعمثل،المتنافسة

والسياسبن.والفضاء،الطرانوصناعة

كانفقد،السوفييتيةالفضاءلأنشطةبالنسبةأما

وقد.خاصةتنفيذيةلجانبوساطةش!ابينهافيماالتنسيق

فيالمتعددةالفضاءوحدأتبينالرلطاللجانهذهحاولت
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الأرضيةالمداراتأنواع

اليسارإدىالرسميبدب.والإهليلجيةالدائريةالمدارات

المدارففي.والإهليلجيةالدائريةالمداراتبينالفرق

وتحافظدائماتابتةسرعةالفضاءمركبةتسيرالدائري

الإهليلحيالمدار!ىأما.الأرضعنبعدهاعلى

وبعدهاالمضائيةالمركبةسرعة!إنالاقص()القطع

المضائيةفالمركبة.مستمرةبمورةيتعيرادالارضعن

تدورحالماتتباطأتمالحضيضعدأكبربسرعةتسير

المركبةسرعةوتكودالأرض!.عنأكثرمبتعدة

تتسارعأنثابيد،الأوجعنديمك!ماأبطأالفضائية

.الأرضم!أكزمقترلةالوراءإلىتنعطفحالما

ء!يرص!مم!ص!رر"هليلسإر!دا!ء!!*ء!

ىدا!مدا*،

7/!ءج3ح،3/"+؟أكس!

لأ3ىعء!؟!بز--خلإءوخ

"*ع!!ورء!?ءصص!"ء"?ص

لم،،بر

ا4

إأ

4،!

مسارالزرقاءالخطوطوتمتلالمدار،إلىالخططهاتفيالحمراءالخطهوطتشير(.اليمينوعلىالأسفل)فيالا!ستواءخطمعراويةيشكلالمائلا!لدار

ولتيجةمدار.كلخلالالأرضعلىذاتهاالمقاطفوقتمرلاالفضائيةالمركبةفإنتدورالأرضلأدوظرا.الأرضعلىرسمكماالفضائيةالمركبة

اليسار(.)إلى،الأرضعلىمتصالبةكحطوطيدوالفضائيةالمركبةمسارفإنلذلك

الأولارالمد
لثامناارالمدبعلرااارالمد

!

فين،الأرضتدوروعندما(.اليمينوإلىالأسفل)فيالمحطط،علىمبينهو!صما،والجنوبيالشماليالقطبين!وقفضائيةمركبةينقلالقطبيالمدار

العلميةالصناعيةالأقمارفيمفيدالقطبىالمدارإناليسار(.وإلىالأسفل)فيمدار،كلحلالالأرضامنمحتلفةلقاطفوقتمرالفضائيةالمركبة

.اليومفىمرةبأكملهاالأرضيصورأديستطجعالقطينفوقتقريباالمباشروبدوراله.نمبصمثل

منرسمكماالمسارإن.ساينكومطراراتصالاتقمرمسار(الأسفل)ليالمحططيبير.يومكلمرةالأرضحول!ضائيةمركبةي!قلالملتزامناللدار

واحدةبقعةستبقىفإنهاالا!شواءلحطموازيةبصورةمباشرةالمركمةأطلقتلوقليلا.مائلالمسسارلأنبالإنجليرية،8الرقمش!ولعلىهوالأرص،

حنوبا.أوشمالأالحركةدونالأرضفوق

ع!ص!سص!"!ص!صسص3ة؟"ه
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بالإضافةالصناعيةوالمؤلسسةالعسكريةالمؤسسةمنكل

تنسيقفيتنجحلمولكنها،المتنافسينوالعلماءالخبرأءإلى

لمواجهةوكافيةفعالةبصورةالسوفييتيةالفضاءأنشطة

الفضاء.محباقيتضمنهاالتيالمعقدةالتحديات

الفضائيةالمجسات

لامشكشافترسلمأهولةغيرأداةالفضائيالمجس

كومحبحوليدورأوالفضاءفيبعيدايعملوقدالفضاء،

واحد،اتحاهفىبرحلةيقوموقدعليهما،يهبطأوقمر،أو

معظموترسل.وبياناتعيناتالأرضإلىمعهيحضرأو

فيمستخدمةالراديو،بوساطةالفضاءمنبياناتالمجسات

بعد.عنالقياسباسمالمعروفةالعمليةذلك

تهبطالتىوالكوكبيةالقمريةالمجساتتصنيفويمكن

الارتطاميةفالمركباتهبوطها.لطريقةوفقاأهدافها،على

وفى.الهدفمناقترابهاعندسرعتهاتخفيضلاتحاول

موضوعةالقياسأجهزةتكونالعنيفالهبوطمركبات

العنيفالهبوطصدمةتحملمنتمكنهامبطنةرزمداخل

سهولةفيالرفيقالهبوطمركباتوتهبط.تتلفأندون

سطهحفيعميقاالاختراقيةاللركباتوتنغرزويسر.

.الهدف

المجساتتستكشف.مهمتهالفضائيالمجسينجزكيف

ملاحظاتيسجلالفضائىفالمجس.طرقبعدةالفضاء

الفضاءفىالموجودةوالأجساموالإشعاعالحرارةدرجةحول

الأجسامعنملاحظاتأيضئايسجلكما،الخارجى

علىالفضائيالمجسيع!ل،ذلكإلىوبالإضافة.القريبة

تحمكنحتىالفضاء،لظروفالأرضيةالموادبعضتعريض

يجريوقدلها.تحدثالتيالتأثيراتملاحظةمنالعلماء

وأكيميائيةموادإطلاقمثلتجاربأيضاالفضائيالمجس

تمكنوأخيرا،.بهالمحيطةالبئيةعلىالسطحيةالتربةحفر

سطحعلىفيهيتحكمونالذينالعلماء،المجسحركة

فالتغيرأتالفضاء.فيالسائدةال!وفتحديدمن،الأرض

الكثافةعنمعلوماتتوفرأنيمكنوالسرعةالمسارفي

الجاذبية.ومجالاتالجوية

بدأت.المأهولةغيرالمبكرةالاستكشافمركبات

أجهزةحملفيالسبرعواريخباسمالمعروفةالمعدات

القريبوالفضاءالعلويالجويالغلافإلىعلميةقياس

واكتشفتالعشرينالقرنأربعينياتبدايةمنذ،الأرضمن

التقطتكما،الجديدةالظوأهرمنالصوارسإلعديدهذه

الفضاء.منللأرضصورأول

إشارةبمثابةام،579عامفيأسبوتنيكإطلاقكان

منقليلاعدذأاسبوتنيكحملوقدالفضاء.سباقلبدء

الطريقمهدولكنه،الإرسالوأجهزةالقياسأجهزة

الفضاء.بامشكشافلاحقاستقومالتيالمتطورةللمجسات

بعضبسبرالمبكرةالصناعيةالأقمارمنالعديدوقامت

وخلالقبل.منخرائطلهاترسملمالتيالفضاءمناطق

رالحدمةدلقيادةأبولومركبتا

م8.01

حملت.سوفييتيتينواثنتينأمريكيةدصاءمركباتأربع)أدناه(الشكليمين.اللأهولةالفضاءمرجمة

حملتدقدالفضائيةحمينيمركبةأماواحدا.فضائيامرشداومر!صري!وستوككسمولتىمركل

علىالروادمناثانوهبطأبولو.القيادةمركمةفىالقمرحوللصاءروادثلاثةداروقد.فضائيننرائدي!

الرحلة.أتاءاستحدمصاروخيامحركاألولوالحدمةمركةوحملت.القمريةالمركبةفىالقمرسطح

لصاء.روادثلاثةتحملأدالسولييتيةسويورالمركبةوتستطيع

الرومي!فوستبركمركوركطكبسولةجمينيالمضمائيةالمركبة

م.94



ألدرزأ.وليمالفضاءرائداوي!هو.القياديةأبولولمركبةمقلدنموذج

القمر.حولللطرانيتمرلان(اليمين)إلىلوفلوجيمساليسار()إلى
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تحمرنأرمسترونجليلالفضاءرائد.القمريةأبولولمركبةمقلدنموذج

منمهماجزءاالمقلدةالنماذجهذهشكلتالقمر.علىالهبوطعلى

للرحلة.أضحضيرا
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!مبالقر!،الأعلىفىالال!،يوحيرألدرينوإدوير،الصورةهدهاضقطاالديأرمستروعيى!،الأمريكيالىالفضاءرائدانحطالقمر.علىالناسأول

(.)اليمينإلىإيجلالقمريةالمرحصةتقرو،أمري!يوعلمتلفاريةت!وبا،آأ!ورةاحلميةعلىتطهرالقمر.سص!أثعلىسلمنأولهما،الرلارلمقياسر

أجرت،العشرينالقرنوستينياتخمسينياتأواخرفترة

إكسبلوررالمسماةالأمريكيةالصناعيةالأقمارسلسلة

ب!تأعضائيةاأطبيئةتحليلا،كوزموسالمسماةوالسوفييتية

الأمريكيةالصناعيةالأقماروسجلتوالقمر.الأرض

وخلال.الدقيقةالنيازكاصطداماتبيجاسوسالمسماة

الصناعيةالأقمارأجرت،العشرينالقرنسبعينياتأوائل

الشمس.عندراساتبروجنوزالسوفييتية

المتحدةالولاياتمنكلبدأت.القمريةالمجسات

فضائيةمجساتإطلاقفيالسوفييتيوالاتحادالأمريكية

أطلقهالذي،ألوناوكان.أم589عامفيالقمرتجاه

مجسأول،أم959عاميناير2فيالسوفييتىالاتحاد

علىالقمرمتجاوزامرحيثالقمر،منيقتربفضائي

حولمدارالهواتخذكم،6).00نحوتتعدىلامسافة

بعد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتواستطاعت.الشمس

مجسهابوساطةمماثلإنجازتحقيق،التاريخذلكمنشهرين

المجسبالقمريصطدممجسأولوكان.4بيونيرالفضائي

.أم959!مبتمبر21فيأطلقالذي2،لوناالسوفييتي

القمرخلف!3لوناالمجسدارالتاريخذلكمنشهروبعد

منه.المحجوبالجزءتصويرواستطاع

الهبوطمركباتاختبارفيالسوفييتيالاتحادبدأ

،عديدةإخفاقاتوبعد.أم639عامفيالقمريةالعنيف

أطلقالذي9،لوناالمجعمىبوساطةذلكتحقيقفىنجحوا

سيرفيورال!مريكيالمجسبرنامجوتمكن.أم669ينايرفي

بدءا،الناجحةالرفيقالهبوطعملياتمنسلسلةتحقيقمن

عامإلىأم079عاممنالفترةوخلال.أم669عاممن

إحضارمنالسوفييتيةالمجساتمنثلاثةتمكنت،أم729

وأرسل.صغيرةكبسولاتفيالقمريةانتربةمنعينات

عنفيهاالتحكميتمجيبسياراتالمجساتهذهمناثنان

القمر.لممطحفوقللتجولبعد،

المتحدةالولاياتأرسلت،أم669عاممنوبدءا

اللداريةالمربمطتتسمىمجساتخمسةالأمريكية

هذهوكشفتس!إلقمر.لتصويرالمدار،إلىالقمرية

مجالفيالجاذبيةمن"!نتوءات"وجودعنالمركبات

البحارتحتمدفونةكثيفةمادةعنناتحة،القمريالجاذبية

التراصالمحكمةالمادةذاتالمناطقهذهوسميت.القيرية

اكتشافهاعدموكانالماسكونات،أوالكتليةالتركيزات

حملتالتيأبولوالفضاءمركبةمهامعلىحتماسيؤثر

القمر.إلىالفضاءرواد

أطلقتأم،659عاممنبدءا.الشمسيةالمجسات

الفضائيةالمجساتسلسلةالأمريكيةالمتحدةالولايات

لدراسة،الشمسحولمداراتإلىبيونيرالمسماةالصغيرة

يعملالمجساتهذهمنالعديدومازال.الشمسيالإشعاع



الوقو!مدار

الخلصستمفدالحدمةمركة

قمريمدارفيلتدخليه!!**.!س

كايه!سالمركةك!جه!لاكا!لم!*سمصل

!!القمرية!!ث!

القيادةمركتالم!لأ؟

تحقيانوالحدمة!لح؟

المدارفى؟9ق!*ء!بر

ىس-!كأ!،!؟!؟!لإيم،بهيمئنساكاك!

جمماالقطحى،كثثممالئئ!كانر-!بز!!لم

؟برصهـت!ه!3اممئ!كأ!ء?ءعالمركبةتدحل

!!!كا!كصفيقيمدارالفضائية

القمرمح!!علىالهسوط!!"لإى*القمرصلاوقي!

كاءكاكاكأ؟،ع؟!7ى!كاء!!!حس!سسالقمريةالمركبة

كا*وولملمث!الفضاءرواديشقل!بط

كالمالقمريةالمركةإلى

الاتجاهتصحيح

)!/

ني!!ا!فطءرازوى!عندمطالقمر.سطحعلىالأولىالخطوة

02يومالأولىالتاريخيةيفئالحطوة(،الأعلى)فيأرمستروج

قمزةلكنها،لرحلصغيرةح!هوةهذه:قالأم،969عاميوليو

ولتحاهدهالأرضإلىتلفارياالحدتهذانقلثم.للإنسانيةهائلة

لمركبةالنزولممرحلةمتصهملةكانتلوحة(الأسفل)ودي.الملا!ن

القمر.علىتركتوقدالهبوط

!؟!ت.-س!س!صى!*،

حم!؟32*مم!*لمولكا!عك!ي!43ءع*ول3؟!ء*5

اثمكها*37؟؟7كاي7لالم4**2-؟ول!كا!لح

لار!علم،?أ"كا".

عكاص!رر"ع*أ؟3*5ءءكام،!ا*"*اك!!؟*ول

سته!صثصنحكلكحهـص!؟!نمك!ع

"3؟!"*ة،؟ثج-*صهثيض"س!ممكجهو!*

تسمصلهالثالتةالمرحلة

المصائةالمركبةص

معالالئحام

القيريةالمركبة

ه
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الصورةتبينالقمر.إلىالأرضمن

الصفحةهذهعلىالإيضاحية

مركبةإرسالفيالحاريةالعمليات

تهبطألىبعدالقمر.إلىفضائية

الروادينحز1(،)6القمريةالمركبة

القمر.كيعلىالعلميةمهماتهم

القمر،أرصلىأغمريةاالمركبةتغادر

معوتلتحمأعلىإلىترتفعفإنها

الالتحامعمليةوبعد.القيادةمركبة

إلىالقمريةالمركبةطاقمينتقل

المركبةتفصلوبعدئذالقيادةمركبة

إلىالقيادةمركبةوتعودالقمرية

.لأرضا

كا-القيادمركبشا-

الو!و!مدارإلمركم!سمصحلى!!

ممو؟س!!،!!

ك!ثا؟

!أكاأ9

الصعوجم!-؟سترتل!رلفالاضةالتاالمرحلة

!هثأ-ع-القمر.!إلىالمركبة

أ-صجم!

،ممهس+سا

ءخهك!ءرو!*

مركةهوتدحلىالتالتةالمرحلة

الوقو!مدارالمضاء

الأولىالمرحلةتمفصلى

التاليةالمرحلةوتشتعل
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عامىوفيإطلاقها.علىعاماعشرينمروربعد،الانحتى

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأطلقت،أم769وأم749

مراواللذين،الصنعالألمانيةهليوسمجساتمنمجسين

الشمسي.الإشمعاعلقياسعطارد،كوكبمدارداخل

بوساطة،ام099عامفىيوليسيسالفضافطالمجسوأطلق

الفضاءووكالةالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكل

وكان.أوروبياقوا41منمكونةمنظمةوهي،الأوروبية

للشم!م!القطبيةالمناطقبملاحظةالمجسيقومأنالمتو!من

.أم99وهأم499عاميفى

عامفياسموفييتيالاتحادأطلق.المريخمجسات

آخر،كوكبنحوالموجهةالمجساتمناثنينأم069

منيستماإئيلمولكن.المريخنحوموجهينوكانا

الإخفاقاتمنمزيدوبعد.المطلوبالمداربلوغالمجس!ت

عامفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتأطلقت،اسموفييتية

المريخ.اتجاهفيمارينرمجساتمنمجسينأم،649

يوليو41فيالمريخمنبالقرب4مارينرالمج!رطاروقد

الرائعةالصورمنمجموعةالأرضإلىوأرسل،أم659

ممابكثيرأرقللمريخالجويالغلافأنوأثبت،والقياسات

القمر.سطحيشبهسطحهوأنمتوقعا،كان

3مارسالسوفييتيالمجسأسقطأم،719عاموفى

فشلتولكنها،المريخعلىرفيقاهبوطاتهبطكبسولةأول

نفسه،العاموفي.للاممتخدامصالحةبياناتإرسالفي

معظموصور،المريخإلى9مارينرالأمريكىألمجسوصل

أبوا!فيشميتهاريسودالفضاءرائدأحصر.ضخم)حجر(جلمود

هدهوأحد(.الأعلى)فيضحمحلحودمنقيمةقمريةعيسات،71

بعحليةالرجلين!يامأثاءسرنادأوحينالفصاءرائدالصورة

.توروسمرتفعاتفيهبوطهمامكانمنبالقر!الاستكشا!

إرون،وحيمصسكوتديفيد51أبولورائديلقلتقمريةسفينة

الانتقالم!الرجلينالعرلةهدهومكنتالقمر.على27!امىأكثر

فضاءروادقطعهامسافةأيمنألعدمسافةالقمريةمركبتهماعنلعيدا

لالسفينةيعملوهوالصورةديإرونويظهرأبولو.روادمنصا!ون

فيهدليماولتالصورةخلفيةفيويبرر.الهبوطم!صادم!بالقر!

القمرية.أبناينحبال

منبالقربأيضا9مارينرالمجسمركما.الكوكبسطح

وصورهما.وديموسفوبوسالصغيرينالمريخقمري

الأمريكيانالفضاءمجساهبط،ام769عاموفي

وظلاس!إلمريخ،على2وفايكنجأفايكنج

وإجراءالطقسبقياسوقاما،مشواتلعدةيعملان

عنالكشفبغرضالمعقدةالتجاربمنالعديد

يأيجدالمولكنهما،الكوكبعلىالحياةأشكال

.حياةوجودعلىدلي!

اللأمريكيةالمتحدةالودلاياتأطلقت،أم299عاموفي

ناسانقدتأم،399عاموفيأوبزيرفر.مارسألمجس

لدخولهالمحددالموعدمنأيامثلاثةقبلالمجسمعالاتصال

امستعادةمنناساتتمكنولم.المريخحولمدارفي

مفقودا.المجعمىواعتبرمطلقاالاتصال

أولالسوفييتيالاتحادأطلق.الزهرةمجسات

ولكنأم،619عامفيالزهرةنحوالموجهةالمجسات

مارينر2الأمريكىالمجسوكان.بالفشلباءتمحاولاته

إلىبياناتويرسلالزهرةمتجاوزايطيرناجحمجسأول

مارينرهومر.ام629ديسمبر41فيوذلك،الأرض

مهمة.بياناتوأرسلأم،679عامفيالزهرةمنبالقرب

بالقربمراتثلاثومر،الزهرةمتجاوزا01مارينروطار

.أموء79ام749عاميفيعطارد،من
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بثمنالمأخودةالصورةهدهفيالقمرمنتنطلقالقمريةالمركبة

القمرحولمدارإلىالقمريةالمركمةدهبت،الانطهلاقبعد.تلفازي

المركبتادأصبحتوعسدما.القيادةمركبةمدارعنمنخفضاكان

مدارفياغمريةاالمركبةدحلتالصمحيحين،المكانينفيالفضائيتان

القمرية.بالمركبةالقيادةمركبةالتحمتولعدئذ،نفسهالقيادةمركبة

علىالحصولفيالسوفييتمحاولاتنجحتوأخيرا

أسقطعندما،أم679عامفىالزهرةكوكبمنبيانات

الغلافمنبياناتوأرسل،مظلةبوساطةمجسا4فينيرا

وصل،أم079عاموفي.للكوكبالكثافةالمفرطالجوي

بعطب.يصابأندون،الزهرةسطحإلى7فينيراالمجس

هبطت،أم859عامإلىأم75!عاممنالفترةوأثناء

الكوكبسطحعلىالأخرىالمجساتمنالعديد

011مجموعهافيبلغتلفتراتملاحظاتوسجلت

ما789عاموفي.والضغطالحرارةتدمرهاأنقبل،دقيقة

هماالزهرةإلىمجسينالأمريكيةالمتحدةالولاياتأطلقت

للتحليقأفينوسبيونيرأرسلوقد2.وأفينوسبيونير

أربعة2فينوسبيونيرأسقطبينما،الزهرةحولمدارفي

للكوكب.الجويالغلاففىمجسات

حولمدارالهااتخذتالتيالمجساتاستطاعت

بوساطةالكوكبلسطحتقريبيةخرائطإنتاج،الزهرة

بيونيرواستخدم.الأرضعنالمرتدةالراديويةالموجات

الكوكب،همحطحلمعظمخرائطلرسمالرادارأفينوس

التيالأشياءأنذلكويعني.كم08بلغتوضوحبدرجة

علىبوضوحتظهر،الأقلعلىكم08مسافةبينهاتفصل

سوفييتيانمجسانحملام،839عاموفي.الخريطة

الكرةنصفلمعظمخرائطرسممنتمكنترادارأنظمة

كم.ا،5بلغتوضوحبدرجة،الزهرةلكوكبالشمالي

إلىماجلانالأمريكىالمجسوصل،أم099عاموفي

بأكملهالكوكبلسطحخرائطرسمواستطاعالزهرة

متر.001بلغتوضوحبدرجةتقريبا،

للمجساتينبغي.بعدهوماالمشتريمجسات

مثل،الخارجيالفضاءفيالموجودةللكواكبالموجهة

بعضمواجهةوبلوتو،ونبتونوأورانوسوزحلالمشتري

الإشعاعفأحزمةعليها.والتغلبالخاصةالتحديات

منعاليةبدرجةتتميزالمشتريمنبالقربالموجودة

.للحاسوبالكهربائيةالدوائرحمايةيستوجبمما،الكثافة

الكواكب،هذهعندللشمسالخافتالضوءوشطلب

المسافاتوتعنيالتصوير.لالاتطويلةتعريضفترات

سوفالراديويةالأوامرأن،الكواكبهذهإلىالشاسعة

.المجساتإلىللوصولساعاتعدةتستغرق

الماء.سطحعلىالهبوط

مناطيدثلاثةوضت

الفضائية11أبولومركبة

وقدالماء،ليقائمةبصورة

اللونبرتقاليطوقساعد

المركبةعلىالحفاطفي

وعندماالماءعلىطافية

الفضائيةالمركبةكانت

بهاعادالذيالطهو!على

لقتلبمطهرالروادغسل

يكونونقدجرتومأي

القمر.منمعهمحلبوه
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مجساتهاأولىالأمري!جةالمتحدةالولاياتأطلقت

عامىفيأ،أبيونيروأهبيونيروهما،للمشتريالموجهة

،المشتريملاحظةمنالانتهاءوبعد.أم739وأم729

إلىوصلحيثزحل،كوكبإلىأأبيونيرتوجيهأعيد

بيونيرليصبحتسميتهوأعيدت.أم979عامفيهناك

،أم89وأأم979عاميبينالفترةوخلال.ساتورن

عنتفصيلاأكثربياناتالمتطورةفويجرمجساتوشرت

استكشاففىالمجساتهذهامشمرتوقد.وزحلالمشتري

ينايرفيأورانوسمتجاوزا2فويجرالمجص!طارحيثالفضاء،

المجساتوأرسلت.أم989أغسطسشيونبتونأم،869

كماوأقمارها،وحلقاتهاالبعيدةللكواكبرائعةصورا

واكتشفت،العلميةالبياناتمنضخمةكمياتسجلت

)ينابئوحمات،المشتريأقمارأحدلو،علىنشطةبراك!ت

الأقماروأظهرت.نبتونأقمارأحد،ترشونعلى(حارة

والصخور.الجليدم!غريبةتشكيلاتالأخرى

الولاياتأطلقتهالذيجاليليو،أغضائياالمجسكان

،أم989عامالمشتريإلىمهمةفيالأمريكيةالمتحدة

وقد.الأخرىالمبكرةالكوكبيةالمجساتمنتطوراأكثر

فضاءومركبة،الجويللغلافمجس-جزءينمنتكون

عامالمشتريإلىجاليليووصلحجما.أكبرمدارية

الوحيدالكوكبكان،أم989عاموبحلول.أم599

بلوتو.هوبعدزيارتهتتماأسمالذي

مجسانطار.المذنباتإلىالموجهةالمجسات

علميةقياسأجهزةوأسقطا،الزهرةمنبالقربسوفييتيان

أثناءهاليمذنباعترضاثم،للكوكبالجويالغلاففي

عاموفي.م8691عامفي،الشمسمنبالقربمروره

مجساتهاأولالأوروبيةالفضاءوكالةأطلقت،أم859

جوتو،اسمعليهأطلقالذي،المجسمروقد.ال!صكبيةبين

آخر،مجسأييحققهلمنحوعلىالمذنبنواةمنمقتربا

وأطلقت.للمذنبقربعنمأخوذةمثيرةصوراوأرسل

العملعنتوقفوبعد.صغيرينمجسينأيضااليابان

ليطيرأخرىمرةجيوتوتنشيطأعيد،عديدةلسنوات

.أم299يوليوفيسكجيلرب-جريجالمذنبمتجاوزا

إلىمجساالأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاترسللم

أدركذلك،ومع.الميزانيةفيالعجزبسببهالىالمذنب

الصغيرةالمجساتأحدتحويليمكنأنهناسافيالعلماء

كانفقدآخر.مذنبلاستشكافالفضاء،فيالموجودة

للشمسالثالثالعالميالمستكشفالمسمىالصناعيالقمر

الأرضبينالفضاءفيعديدةسنواتأمضىقد،والأرض

الفضاءإلىمسارهتحويلتم،أم839عاموفي.والشمس

مستكشفأسمهليصبحتسميتهوأعيدت،الكوكبيبين

متجاوزامرأم،859سبتمبر11وفي.العالميالمذنبات

مجسأولوأصبحزينر،-جياكوبينيالمسمىالمذنب

.المذنباتأحدإلىيصل

الفضاءفيالناس

الولاياتمنكلفىالعلماءبدأ،أم8ء9عامفى

جادةجهودبذلفىاسموفييتيوالاتحادالأمريكيةالمتحدة

وقدالبشر.حملبمقدورهايكونفضائيةمركبةلتصميم

فويجر2طارالأحمر.باللونالمتهمسيالحظامعبرالمج!مسار)أعلاه(المتمكليوضح.أم779أغسطص02فيأطلة!2فويجرالففمائيالمجس

.أم989عامفيونبتولى،أم86!عامفيوأورانوسم،8191عامفيورحل،أم!79عامفيوصورهالمشتريمرقريما
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فيتوضمعأجنحةبدونكبسولةتطويرالبلدينكلااختار

.المدىبعيدمعدلصاروخمنمكونةإطلاقمركبةأعلى

منالكثيرفيالفضاء،إلىالناسسفراحتمالتسبب

أجريتالتيالاختباراتأظهرتفقدالعلماء.لدىالقلق

يأعلىيشتمللاقدالفضاءفىالسفرأنالحيواناتعلى

بالخاطرشلقجديةهمومهناككانتلكن،بدنيةمخاطر

تؤديأنيخشىالخبراءبعضوكان.المحتملةالنفسية

إصابةإلىوالهبوطوالطيرانالإطلاقعنالناتجةالضغوط

الإغماء.أوبالرعبالفضاءفيالمسافرين

تمثلتالففماء.فيالناسأول:وميركوريفوستوك

مركبةبرنامجفيالفضاءإلىإنسانلإرس!الالأولىالجهود

الفضاءومركبة)الشرق(فوستوكالسوفييتيةالفضاء

نحوفومشوكالكبسولةبلوزنوقد.ميركوريالأمريكية

متنعلىالمدارإلىإرسالهاالمقررمنوكان،كجم005.4

كرويةقيادةقمرةمنالكبسولةوتكونت.معدلة7-"قذيفة

يحتويالذيالجزءوهي،أسطوانيةخدمةومركبةالشكل

ولمميلةليوفرقذفيبمقعدالمركبةوزودت.الدفعنظامعلى

أثشاءمؤسفحادثوقوعحالةفيالفضاءلرائدنجاة

باستخدامالمركبةداخلالحياةدعمنظاموتميز.الإطلاق

فىموجودهولمامماثل،والنيتروجينالأكسجينمنمزيج

البحر.سطحمستوىعندالجو

نحوميركوريالأمريكيةالكبسولةوزنوبلغ

علىالفضاءإلىإرسالهاالمقررمنوكان،كجمأ،036

الكبسولةوزودت.أطلسصاروخأوردستونصاروخمق

توفرحيث،المحيطفيللهبوطبمظلات،الشكلالخروطية

دعمنظاموتميز.الصدمةلامتصاصإضافيةوسيلةالمياه

درجةعندالنقيالأكسجينباستخدامالمركبةداخلالحياة

أثناءلعطلالمعززتعرضحالةوفي.منخفضةضغط

بوساطةالفضاءرائدوبداخلهاالكبسولةتنفصل،الإطلاق

الكبسولة.بمقدمةملحق،الصلببالوقوديعملصاروخ

مقارنةاسريةمنكبيربقدرالسوفييشالبرنامجأحيط

فضمائيةمركباتالبلدانأطلقوقد.الأمريكيبالبرنامج

مأ069عامىفىالاختبار،بغرض،مأهولةغيرمدارية

إطلاقفيالمستخدمةالصواريخوتعرضت،أم69وأ

الفضاءإلىحيواناتأيضاالبلدانوأرسل.للإخفاقبعضها

الذي،هامالشمبانزيضمنهامنكان،الفترةهذهخلال

فيميركوريكبسولاتإحدىداخلدقيقة18لمدةطار

.أم619يناير31

فى،المأهولةبرنامإلرحلاتفيوفاةأولوحدثت

السوفييتيالفضاءرائداحترقعندماام،619مارس23

غرفةفىشبالذيالحريقفيبوندارينكو،فالنتينالمتدرب

الحادثة.هذهعلىالسوفييتالمسؤولونتكتموقد.الضغط

بالقواتالطيارهوالفضاءإلىيرسلإنسانأولوكان

علىإطلاقهتمالذي،جاجارينيوريالسوفييتيةالجوية

فيأ(فوستوكلاحقا)سميتفوستوكالفضاءمركبة

حولواحدةدورةجاجارينداروقد.أم619أبريل21

المركبةوكانتممالما.وعاددقائق801فيالأرض

وتئذلكبأكملها.الرحلةخلالاليبربانتدارالفضائية

في2،فوستوكمقعلىتيتوفغيرمانالفضاءرائدرحلة

حولمرة17فيهاداروالتي،العامذلكمنأغسطعر

ساعة.25في،الأرض

فيهالمأهولةرحلاتهأولىميركوريبرنامجوأطلق

رائدصوارلئردستونأحدقذفعندماأم،619مايو

سماهاكبسولةفىالفضاءإلىالأصغرشبردألنالفضاء

مهمةفيدقيقة15لمدةشبردطاروقد7.فريدمشبرد

المطلوبينوالعلوالسرعةتبلغلممهمةأي،مداريةتحت

.الأرضحولللدوران

الفضاءرائدبهاقامالتيالمداريةتحتالرحلةوكادت

علىتنتهيأنأم،619يوليو21فيجريسومفيرجيل

قبلميركوريالكبسولةجانبفتحعندما،مأساوينحو

وامتلأت،الأطلسيالمحيطفىهبوطهابمجرد،الأوان

السباحةمنتمكنجريسومولكنبالماء،ممريعاالمركبة

بنفسه.ناجيا

جونالفضاءرائدأصبح،أم629فبراير02وفي

ثلاثأكملحيث،الأرضحوليدورأمريكياول،جلين

توجيهواستطاع،ساعاتخمعم!منأقلفيدورات

الأنظمة،منالعديدواختبر،مختلفةاتجاهاتفيكبسولته

.الأرضبملاحظةقامكما

كاربنترسكوتالفضاءرائدقامأشهر،ثلاثةوبعد

دوراتثلاثمنمهمةأكملحيث،جلينمهمةبتكرأر

الفضاءرائدبهاقامالتيالمهمةساعدت.الأرضحول

الأرضحولفيهاودار-ام629أكتوبرفيشيراوالتر

وكانت.المركبةاختبارمجالاتتومميعفي-مراتست

متنهاعلىوكانأم،639مايوفيلميركوريمهمةآخر

يوماالرحلةواستغرقتكوبر،جوردونالفضاءرائد

.اليومونصف

إطلاقفيالفترةنفسخلالالسوفييتيالاتحادواستمر

أغسطصففي.علميةمهامفي،فوستوكطرازمنمركباته

واحد،يومبفارق،4فوستوكو3فوستوكأقلعت،أم629

أيضااسموفييتيالاتحادوأطلقالفضاء.فيمتجاورتينومرتا

يونيوفى6،فوستوكوهفوستوكهماأخريينكبسولتين

المدأر،فىأيامالخمسةيقاربماالروادأحدوقضى.ام639

فهيترشمكوفا،فالنتيناأماجديدا،قياسيارقمابذلكمسجلا

الفضاء.فيتطيرامرأةأول
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يقار!ارتفاععلىلهامدارااتخدتوقد،مأهولأمري!صفضاءمخترأولأسكايلابالمصاءمحطةكات.سكايلابالففحاءمحطة

عندماسكايلا!تحطمتولقد.أم174و7391عاميالمحطةفىتجاربالمضاءروادأحرى.أم739عامليالأرضسطهح!وقكم435

.أم171عامتاليةالأرصحودحلت

المتعددةالففائيةالرحلات:وجمينىفوسخود

عامفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتأعلنتالأفراد.

إرسالبموجبهمميتمالذيجمينيبرنامجعنأم،61!

الكبسولةمنمكبرةنسخةفىالفضاءإلىالروادمناثنين

إلىالسوفييتالخططين،الإعلانهذاودفع.ميركوري

روادلثلاثةتتسعأصبحتبحيثفوستوكالكبسولةتعديل

علىللتفوقالعسياسيةالضغوطوكانت.أقصىكحد

دفعتالذيالحدإلىجداقويةالأمري!جمةالمتحدةالولايات

السلامةتدابيرببعضالتضحيةإلىالسوفييتالمهندسينفيه

الكبسولة.تولمميععند،القذفيةالمقاعدمثل

لاحقا)سميت()الشروقفوسخودالكبسولةأطلقت

فيالأفرادمتعددةفضائيةكبسولةأولوهي(،أفوسخود

الفضاءروادأمضىحيثام،469أكتوبر21في،العالم

فيوكتيستوف،وكونستنتاين،كوماروففلاديمير،الثلاثة

أولوأصبحواالمدار.فىساعة42،يجوروفوبوريس

بدلأ،كبسولتهمداخلالأرضعلىيهبطونفضاءرواد

المحيط.فيالهبوطمن

ألكسيالفضاءرائدخرج،أم659مارسوفي

بالمركبةملحقللنفخقابلهوائيمسدعبرليونوف

وبعدالفضاء.فييمشىإنسانأولليصبح،2فوسخود

بلياييفوبافلليونوفاضطر،للكبسولةالاليالربانتعطل

فيأعضاءارائداوأخطأيدوئا.للهبوطتوجيههاإلى

غابةفيوهبطاسلفاالمقررةالهبوطمنطقةعلىالاستدلال

حتى،الجائعةالذئابمقاومةإلىاضطرهمامما،معزولة

التالي.اليومفيالإنقاذفرقوصلتهم

ضمنمأهولةرحلةأولوهى3،جمينيوأطلقت

استخدموقد.ام659مارس23في،جمينيبرنامج

الخاصةصوارلإلمناورةيونجوجونجريسومالفضاءرائدا

مركبةإطلاقومعالفضاء.فيمسارهالتعديلبالكبسولة

الفضاءرائدأصبح،ام659يونيو3في4جمينيالفضاء

روادوأمضىالفضاء.فييمشيأمريكيأولوايقإدوارد

فىأطلقتالتى5،جمينيمقعلىكانوأالذينالفضاء

فيأيامثمانيةقرابة،أم659عاممنأغسطس21

خلاياامشخدامبفضلتحقيقهتمقياسيرقموهوالفضاء،

الكهرباء.لتوليدالوقود

-الأساسفي-6جمينيإطلاقمنالمقصودوكان

قبلالفضاءفىأطلقالذيأجناصاروخمعالالتحام

صاروخفقدانبعدولكن.المركبةإطلاقمنقليلةساعات
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شمسيةلوحات

فيوضعترومميةفضاءمحطهةمير

.ام869عامفبرايرفيمدارها

لمركبأساسيةوحدةلتعملوصممت

دخولمنافدستةللمحطة.دائمفضائي

وصبتإضطفيةلمركباتيمكنحيث

ألىوقملعندها.بالمحطةتلتصقأدنقل

مير،)السابق(السوفييتيالاتحاديطق

فضائيةمحطاتثماىأطلئقدكان

7191عاميبينما،أخرى

8791عاميوفي.أم82!و

موسىالفضاءرائداأمضىأم،889و

يوما366تيتوفوفلاديميرماناروف

مير.مقعلىالفضاءفىمتواصلا
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رحلةناساضمتالمعزز،إخفاقبسببالمأهولغيرأجنا

مدتهاوالبالغةسلفا،المقرة7جمينيرحلةإلى6جميني

مخططماهوححسب7،جمينىأطلقتوقديوما.14

11بعد6جمينيوأقلعتأم،659ديسمبر4فىلها،

رائداتمكن،ساعاتغضونوفي.التاريخهذامنيوفا

مركبتهما،تحريكمنستافوردوتوماسشيراالفضاء

وطاقمها7جمينيمنسنتيمترا03حدودفيلتصبح

ودارتالأصغر.لوفلوجيص!بورمانفرانكمنالمكون

تفترقا.أنقبلساعاتلعدةالأرضحولمغاالمركبتان

أول8جمينيأكملت،أم669مارس16وفي

عندما،العالمفىفضائيتينمركبتينبينالتحامعملية

المركبةتعرضتوقدالفضاء.فيأجناصاروخمعالتحمت

آرمسترونجنيلالرائدانولكن،عنيفلارتجاجالفضائية

والهبوطعليها،السيطرةإعادةمنتمكناسكوتوديفيد

.الهادئالمحيطغربفياضطراريابها

والنشاطالالتحامعلىالاختباراتمنالمزيدإجراءتم

الأرئالمتبقية.جمينىرحلاتعلىالمركبةخارج

منحيويةخبراتالرحلاتومراقبوالفضاءروادواكتحسب

فيالمتمثلةالكبيرةللتحدياتاستعدادا،الرحلاتهذه

المأهولة.القمريةالرحلات

القمر،إلىللوصولالسباقسادالقمر.إلىمهمةأبولو:

عاموفيالشسرين.القرنستينياتفيالفضاءسباق

أمامخطابفي،كنيديجونالرئيسدعاأم،619

لم!بإنزالالأمريكيةالمتحدةالولاياتالتزامإلى،الكونجرس

عقدانقضاءقبللملمالأرضإلىسالماوإعادتهالقمرعلىرجل

فيوتظهو2(.)فايكسحالفضائيالمجسالتقطهاللمريخضوئيةصورة

برطنالصورةقمةفيويوحد.ل!صكصعديدةتفصيلاتالصورة

بركانيةفوهةرؤيةويمكن.مهمتدليةالحليدسسحالةمعضخم

أعسطصشهرأوائلفيالصورةالتقاطتموقدى.الصورةقاعمنبالقر!

شص.بحواليالمريخعلىلاي!ضحهبوطقبلأم176عام

صاروخيةرحلة

المريخإلى

السرعةصأسرعتاليةكم/،،6أي،ثانيةكماأ81.بسرعةالمريحإلىالمتجهةالفضائيةالمركبةإطلاقينبعى

أضيعتهـاذاالشممي!.حولالأرضشيهاتتحركالتيالجهةفيتطلقأدوينبغى.الأرضيةالجادبيةمنللإلأتاللازمة

المركبةسرعةفإدالشحمس،حولالأرضدورادسرعةوهىثانيةاكم2!8،السرعةإلىثاليةكما.،6السرعة

المريح.مدارتصلحتىالحارجوالىالأرضمداربمحاذاةالفضائيةالمركبةتسير.ثانيةكما4.03تصبحالمضائية

الهبوطعمدالمريحموقع

ا-

المركبةمدار

--!-

الاطلاقالدلضالمقرم!

الهبوطعندالأرضموقع

الإطلاقعدالارضموقع
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الأمريكيالتفوقإثباتذلكمنالهدفوكان.الستينيات

السياسية.والقيادةوالإدارةوالهندسةالعلممجالفي

بإرسالالمتعلقةالمقترحاتمنالعديدناسادرست

فيهاتقومخطةعلىاختيارهاووقعالقمر،إلىمأهولةرحلة

القمر،حولبالدورانالخدمة/القيادةمركبةتسمىعربة

خاصةمركبةستقوم،ذلكعنوعوضا.عليهالهبوطدون

إلىالفضاءروادمناثنينبحملالقمريهالمركبةتسمى

ستقلعمهمتهما،منالرائدانينتهىوعندماالقمر.سطح

الخدمةاالقيادةمركبةإلىعائدةالقمريةالمركبةبهما

المعقدةالعمليةهذهوفرتوقد.القمريالمدارفيالموجودة

ك!اتالقمريا!لدارياللقاءاسمعليهاأطلقالتى

جعلعنالامتناعطريقعن،الصواريخوقودمنضخمة

سطحعلىتهبط،الوزنالثقيلة،الخدمةاالقيادةمركبة

واحتاجت.أخرىمرةالفضاءإلىعائدةتقلعثبمالقمر

وفي.هساتورنطرازمنوأحدصاروخاباكملهاالمهمة

الإستراتيجيةالقمريالمدارياللقاءأصبحأم،629عام

قررتوعندما.الأمريكيةالمتحدةللولاياتالرسمية

قبلالقمرإلىالوصولمحاولةسرا،السوفييتيةالحكومة

نفسها.الإستراتيجيةاختارت،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الأمريكيالفضاءبرنامجتعرض.للرحلةالتجهيز

الاستعداداتأثناء،أم679يناير72يومأليمةلكارثة

توفيفقدأبولو.رحلاتمنمأهولةرحلةأوللإطلاق

عندما،تشافيوروجرووايتجريسوم:همرواد،ثلاثة

،الإغلاقالمحكمةالقيادةمركبةداخلفجأةالناراندلعت

إحدىفيلقصرنتيجةالحريقبدأوربما.أرضىفحصأثناء

الفضائيالمجسبوساطةالصورةهذهالتقطت.للزهرةضوئيةصورة

تظهروهيتقريبا.ك!ا000.46تبلغمسافةمنالزهرةرائدالعائد

لاقيمنإشراقاأكثرغيومالقطبيةالمماطقوتغطي.الغائمالكوكبحو

كماساعة.035تقارببسرعةالكوكبغيوموتتحرك.الزهرةأجزاء

صاروخيةرحلة

الزهرةإلى

يجب.الشمسحولالأرضفيهتدورالذيللاتجاهمعاكساتجاهفيفضائيةمركبةتطلقأنينبعىالزهرةإلىللوصول

السرعةهذهمحتطرح.الأرضيةالجاذبيةمنللإفلاتاللازمةالسرعةعلىثانيةكم/.،6تزيدبسرعةالمركبةتطلقأد

تسيرالمركبةيجعلمماالشمسحولالأرضبهاتدورالتيالسرعةوهي،ثانيةكم/8.92السرعةمنثانيةكم/.6،

.الزهرةفيهتدورالذيالمدارإلىتصلحتىالشمصباتجاهالفضائيةالمركبةوتتحرك.ثانيةكما29.2سمرعة

لأ*!*

!

ص!ي

الهموطعندالأرضعوقع

الإطلائعندالزهرةموكعالهبوطعدالزهرةحومم

"تص--س---ص--"*ص*-"--*!ى

المركيةمدار

الإطلايعندالأرضروجموكع

!-

يخالمر

وو

لم!ر!
لأ+!ملألم،،3
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اشتعالعلىالنقيالأكسجينوساعد.ال!ئهربائيةالدوائر

.بضراوةالنار

الفضائىالبرنامجتعرضقليلةبشهورذلكوبعد

الكبسولةالسوفييتأطلقفقد.لكارثةأيضاالسوفييتي

وكانواحد.رائدمتنهاوعلى،1)الوحدة(سويوز

ولكن،مأهولةأخرىفضائيةسفينةبهاترتبطأنمفترضا

لمالأخرىالسفينةفإنولذا،مشاكلمنعانتأسويوز

إلىبالعودةالكبسولةالأرضيةالقيادةطاقمأمروقد.تطلق

أدى(الهبوط)مظلةالبراشوتفيفشلاولكن،الأرض

.كوماروفالفضاءرائدومقتل،الأرضعلىسقوطهاإلى

والكبسولةلأبولوالخدمةاالقيادةمركبةكانتوبينما

أخرىاختباراتكانت،التصميملإعادةتخضعانسويوز

الأمري!جةالإطلاقعمليةنجحتفقد.الخطةحسبتحري

فى9أجريتوالتي،الأول5ساتورنلمعززالمأهولةغير

مركبةأرسلتأم689عامأوائلوفي.أم679نوفمبر

علىاختباراتأجرتحيثالمدار،إلىمأهولةغيرقمرية

تها.محركا

،م6891عامأواخربحلولالقمر.حولالدوران

إعادةعمليةأنجزتقدال!مريكيةالمتحدةالولاياتكانت

استطاعكمالأبولو،الخدمةاالقيادةمركبةتصميم

بصواربالمرتبطةالتقنيةالمشاكلعلىالتغلبالمهندسون

عنكثيراتأخرالقمريةالمركبةإنجازولكن.هساتورن

المحدد.الموعد

عنمعلوماتناسافيالمسؤولينلدىح!ان

مأهولة.قمريةمركبةلإطلاقالسوفييتيةالاستعدادات

ساتورنومعززالخدمةاالقيادةمركبةإعداداكتمالوشجع

مأهولةمركبةإطلاققراراتخاذعلىالمسؤولينهؤلاء

الرحلةهدفتوقد.قمريةمركبةدونالقمرحوللتدور

صممصناعياقمراوكاستأم،018عامفيأطلقتالكبرىالشمسيةالبعثة

علىالعميفةالانفجاراتأيالشمشة،الشواظاتمراتجةللعلطءيودركي

الشمص.سطح

الصورةفيالممينالصساعيالقمرتشبه.الكنديةأنكالاتصالاتأقمار

الشماليةالأجزاءفيالاتصالاتالأقمارهدهحمستوقد)أعلاه(.

الدولة.منوالائيةالسكادقليلة

أطلقهصاعيقمرأولهو1()سبوتنيك

،م5791عام()السابقالسوفييتيالاتحاد

الفضاء.عصرلدايةإطلاقهوكان

أمريكيصحاعيقحرأول1()إكسبلورر

الديوهو.أم!58عاممدارادحل

.بالأرضالمحيطألندانإشعاعاكتش!

التاسعةالصناعية)العبو!أترانزيتأقمار

صماعيةأقمارأولهيالأمريكيةللبحرية

هو)أعلاه(المبيرالصماعيوالقمر.ملاحية

.ب4ترانزيت
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التدريبوتوفيرالقمر،حولوالاتصالالملاحةاختبارإلى

إلىوبالإضافة.الأرضيالقيادةوطاقمالروادمنلكلالجيد

رحلةاستباقمنالسوفييتمبعإلىالرحلةهدفت،ذلك

القمر.حولتدوربسيطةماهولةبرحلةالقمرعلىالهبوط

إلىمأهولةرحلةأولفي8،أبولوالمركبةانطلقت

كنفرالكيبفيالفضائيكنيديمركزمنالقمر،

مئاتاحقشدوقدأم.689ديسمبر21فيبفلوريدا،

انطلاقلمشاهدة،المجاورةالشواطئفيالناسمنالالاف

وبعدأنورز.ووليمولوفيلبورمانالروادأقلتالتيالمركبة

المسارلتغييرمحمولأصاروخاالطاقماطلقأيامثلاثة

تدوينوبعدالقمر.حولدائريمدارفيوالدخول

،الأرضإلىالروادعادفوتوغرافيةصورواخذالملاحظات

منبالقرب،الهادئالمحيطفيبسلامالمركبةهبطتحيث

ديسمبر.72في،هاواي

منللتأكداختباريتينإضافيتينرحلتينناساأطلقت

أبولو9طاقمأجرىفقدوكفاءتها.القمريةالمركبةسلامة

حولمنخفضمدارفيالقمريةالمركبةعلىاختبارا

المركبةعلىاختباره01أبولوطاقمأجرىبينما،الأرض

.قمريمدارفي

تهبطبعثةأول11أبولوبعثةكانقالقمر.علىالهبوط

،ام969يوليو16فيالمركبةانطلقتحيثالقمر،على

الابنألدرينوإدوينأرمستروجنيلهمروادثلاثةوعليها

كولنز.ومايكل

إلىالفضائيةالمركبة5لساتورنمرحلتينأولحملت

فيكم0824؟0سرعتهابلغتحيثأكم،85ارتفاع

وبعد.بقليلللمدارالاتحاهيةالسرعةمنأقلأي،الساعة

إلىالمركبةلدفععملهاالثالثةالمرحلةاستأنفتبقليلذلك

المركبةكانتالذيالوقتفيوقفتثم،المطلوبةالسرعة

فحصاالروادأجرىوعندئذالمدار.فيطريقهاتأخذفيه

ثمالقمر،إلىالرحلةمساروخططوا،الفضائيةالمركبةعلى

إلىالسرعةلر!أخرىمرةالثالثةالمرحلةأديرت

لد!الكافيةالسرعةوهي،الساعةفيكم.00193

إلىالطريقوفى.الأرضيةالجاذبيةنطاقخارجالمركبة

صاروخعنالخدمة-القيادةمركبةالروادفصلالقمر

التي،القمريةالمركبةمعلحموهاثموأدأروهاساتورن

انفصلتذلكوبعد.بساتورنملتصقةماتزالكانت

.ساتورنعنالملتحمتانالمركبتان

وقد.أيامثلاثةلفترةالقمرنحو11أبولوطيراناستمر

بذلكمقللة،بقوةالمركبةتشدالأرضيةالجاذبيةظلت

،الأرضعنالفضائيةالمركبةابتعادمعولكنسرعتها،

الوقتوفي.بالتدريجتقلالأرضيةالجاذبيةقوةكانت

كم،346و...الأرضعنالمركبةارتفاعفيهبلغالذي

التلفازيةوالبهرامجالهاتفيةالمكالماتينقلاتصالاتقمرإنتلسات

لأحرى.دولةمنأحرىواتصالات

س!إلأرضربعيقاربلماالصوريرسلالحويةالأرصادأقمارأحدجوز

احرى.ليئية)ليانات(معطياتيحيمأنهكما،ساعةنممىكل

والسف!الطائراتمشغلييم!شالملاحيةالصناعيةالأقمارأحدنافستار

العالم.فيمكانأيفيأماكمهمتعيينمنالأرضيةوالمركبات
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المهمةالصناعيةالأقمار

الإطلاقتاريخ

الاتصالاتأقمار

ديسصر81أم589

!ومميو01أم269

يوليو62م6399

سيلأ.6م3691

يريا11م7691

يريا62م1791

!ممرلو9م2791

يسصرد41م7791

يرا!مر12م1891

يلبرأ01م2891

ليويوأءم8891

سكورلروجكت

تلشارأ

سنكوبم2

بردإرلي

ب2إنتلسات

أ4إتلسات

أنكا

السل!ى.

كومستار.د

-أإنسات

بادأمريكان

لايتسات

لوأ

لوأ

لوأ

لوأ

لأو

لأو

لأو

لأو

لوأ

لأو

قمر

قمر

فمر

فو

صسا

المضاء.مىصوتيةرسالة

وأورولا.الأمريكيةالمتحدةاسلاياتايرتلفاريةلرامحيحقلصساعي

ترامي.صماممط

.تجارياتصالات

.الصوتأوالالاتأورللتلظا!شحدم.مستقرمدار!ىصساعيةأقمارسلسلةسصاعى

السعة.عالىدو!أ،تاتصا

.كدياتصالات

.يالاياتصالات

الاششار.راسعةاتصالاتسظومةسحرء؟تراميعي

.هدياتصالات

حاصه.ملكيةدودوشسدع!اتصالات

قمارأ

959

069

479

579

789

089

489

أقمار

069

169

169

789

أقما

58

63

67

68

73

77

78

78

83

صنا

أم

أم

أم

أم

أم

أم

ام

صنا

أم

أم

أم

أم

صنا

17

16

الطقسلدراسة

2فانغارد!راير

أتيروسألرإط

ا-الر-ام-الرمايو

ا-جوزاكتولر

3-جوزيو!يو

د-جوزسبتصر

فأ-أونديسممر

ملاحية

ألريل31

يرليو92

س!حر15

فمراير21

علميةعية

باترانزيت

أ4ترانزيت

ب4ترانزيت

نافستار

الأرص.إلىحويةمعلوماتستصساعىقمرأول

الممصلة.الحويةالصورأولأحد

.متراسمدارفىالدوامعريعملالطقصلدراسةصاعىقمرأول

الأرص.فوقواحدمراقبةموضععلىللححا!طةكا!يةسرعةلهالطقسلدراسةصساعيقمرأول

.الارضطقصلأكاطوالمهارالليللىالصورترويدستمكرممعداتمحهز

العواص!.شعفكىهمصمم

وإلقادها.مكادكل!يالسعتاتعرالمتكىتاعدممعداتمحهرالطقراررراسةمرصد

ملاحيصاعيقمرأول

أحووية.االقدرةيستحدمصماعىقمرأول

الصحيح.الموصعدىالص!اعيةالأقمارإلقاءدىالأرصيةاالحاديةاستحداملاحتبارطريقة

مستمر.أساسع!صلاحيةمواضعيؤمىكىصخممامحطكومةسصساعيقمرأود

ياير31

سمار7

إطسأ62

ريلأ2

سشممر7

يوليو

يوليو

مايو

أعسطص

كتولرأ

لو!ر

ير!را

ير!را

أغمئسطمم!

!!ر

الفضاء.دىأل!فانإشعاعا!ضتأمريكيصاعىقمرأولرأإكسبلور

احتحمسى.االمرصدمدار!يشمسيمرصدأولأأوسو

وبريطالية.أمريكيةمعداتسقلعالمىصاعىقمرأول.!.5ل!105أيريل

الأرص.حولدراسةصاعىقمرأول17رإكسبلور

الأرص.إلى!اعادتمالمضاءإلىوحيوالات،وساتات،حيةحلاياحمل2لايتبيوسات

.مداريملكسمرصدأوأ!2أولمو

.الأرضفىالطبيعيةالمصادرعىممعلوماتليرودالصوءسمحتلمةلحطوالالأرصصورا-لاندسات

اصىو.اساسعيداالحال!ع!الراديويالملكعلم!يأحاتاأحرى94رإكسبلور

الد!ة.عاليةالحعرا!يةللقياساتصحمصساعىقمرأوللاجوز

السييةالأشعةيصدرالديالحارحىالفصاء!يأحسامموصعلتحديدا!شحدممداريمرصدأهو

.والمحيطاتالأرصاحولدرامةمعطياتحمع7نجص

السيم!ة.الأشعةتصدرأحرىوأحساماسحومالأشاهلوتوعرا!يةبصورث2هو

ا!ليا.االحويةاطحقةافيالفلوريالكرسرلقياسالأساس!يصصمساجى

الفضاء.أعماقفيال!صسةوالأشعةحاماأشعةوتحليلأضقاط(ا)مراقةرصدقابم2هيو

.الالفحاراتهدهمثللإحداتالشمسدىالمتودرةوالشروطالمتمحسيةالشواطاحدرا!ةصممماصسولار

.والمجراترالححومالمعمرةالعيومتطلقهالديالحمراءتحتالأشعةع!!علوماتحمعإيراس

(الأرضحولالمشحود)العلا!والمعحيتوسعيرالتم!سيةالرياحعرالمعلوماتلحمعاصالحاعيامدساءأأمي

الكود.تشكلحولالمطرياتيحترضوسالكوىالحلعيةلإشعاعحريطةليرسمصممكولي
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فيكم)0023إلىانخفضتقدالمركبةسرعةكانت

بعدإليهالمركبةتشدبدأتالقمرجاذبيةولكن.الساعة

بالتدريج.سرعتهاالمركبةتستعيدأنإلىأدىمما،ذلك

خلفمباشرةالمرورإلىتهدف11أبولورحلةكانت

لمبحيث،عاليةبسرعةتطركانتالمركبةولكنالقمر.

تطلبوقدبها.الإمساكالضعيفةالقمرجاذبيةتستطع

صاروخياحرقامنخفضقمريمدارفيالمركبةوضع

كابحا.

المركبةالروادفحصالقمريالمدارفيالدخولوبعد

أربعبهاتتصلهبوطبمرحلةزودتمركبةوهى،القمرية

.للهبوطوقودوخزاناتالمحركعلىوتحتوي،أرجل

علىصعودمرحلةعلىأيضاالقمريةالمركبةواشتملت

صغيرومحركصغيرةطاقمكابينةعلىاحتوت،السطح

غوالقواحتوتالفضاء.إلىأخرىمرةالروادلإطلاق

الاستكشافيةالمعداتعلىالقمريةالمركبةقاعدةعند

والعلمية.

مركبةعنالقمريةالمركبةوألدرينأرمسترونجفصل

وبدآ،القمريةالمركبةهبوطمرحلةوشغلا،الخدمة/القيادة

القمرية"المركبةصواريخالرائداناستخدم.الهبوطمناروات

.الهبوطيبطىءجويغلافلانعداموذلك،المركبةلكبح

.القمريالمدارفي،الخدمة/القيادةمركبةفيكولنزوبقي

بينالتمييزعلىالأرضيةالمراقبةطاقمولمعساعدة

الخدمةاالقيادةمركبةعنالصادرةالصوتيةالإشسارات

الرواداستخدم،القمريةالمركبةعنالصادرةوالإشارات

علىأطلقواحيث،المركبتينمنلكلمختلفةنداءإشارات

القمريةالمركبةوعلى،كولومبيااسمالخدمة/القيادةمركبة

الصقر(.)العقابأي،إيجلاسم

مناوراتكلفيالقمريةالمركبةحاسوبتحكم

الحاسوبتحاوزالمركبةقائدبإمكانكانولكن،الهبوط

المركبةتستقرولكي.متوقعغيرشيءأيحدوثحالةفي

واختار،النافذةخارجارمسترونجنظرس!إلقمر،على

ارتفاععلىالقمريةالمركبةأصبحتوعندما.الهبوطموقع

أرجلمنمجساتامتدتس!إلقمر،فوقامتر،،5

،المحركتوقفثم.إشاراتمعطية،أسفلإلىالمركبة

بحريسمىمنخفضفوقالقمريةالمركبةوهبطت

ألدرينأرسلوعندئذ.م9691يوليو02في،اسمكون

أطلقوجيزةفترةوبعد،المركبةوضععنموجزاتقريرا

،الانالسكونبحر،لم!هيومشونالشهيرةعبارتهأرمسترونج

?.إيجلهبطتلقد

مباشرةالقمريةالمركبةهبوطبعدالقمر.استكشاف

لمالهبوطعمليةأنمنللتأكدشاملافحصاالروادأجرى

.للخروجاستعدواثم،معداتأيكسرعنهاينتج

أثناءالفضائيةالأطقميلبسانوألدرينآرمسترونجكان

منهواءخراطيموصلاالهواء،علىوللحصول.الهبوط

ونقلاالظهريتين،وحدتيهماإلىالكابينةفيإمدادجهاز

نافذتيهماتحتصغيرةكوةوفتحا،الكابينةمنالهواء

وتلاه،الكوةعبر،الخلفإلىآرمسترونجزحف.الأماميتين

القمرية،المركبةأرجلعلىمثبتسلمعلىوهبطا،ألدرين

المركبة.أرجلقاعدةعندوأسعةمنصةفوق

المركبةبجانبمثبتةتلفزيونيةتصويرآلةوأرسلت

وخطا.الأرضإلىللرائدينمشوشةصوراالقمرية

القمر،سطحفوقالمنصةمنالأولىخطوتهارمسترونج

قفزةولكنها،لرجلصغيرةواحدةخطوة"لمهذه:وقال

لم".للبشريةعملاقة

القمرجاذبيةمعالتكيففيصعوبةالرائدانيجدولم

صوراأنبعدوالتربةالصخورمنعيناتوأخذا.الضعيفة

علميةمعداتالرائدانوضعكذلكأخذها.قبلمواقعها

كولنزكانذلكأثناءوفيالقمر.سطحعلىأوتوماتية

مركبةمنصورا،ويلتقط،متنوعةعلميةملاحظاتيدون

الخدمة.-القيادة

المركبةهبوطمرحلةاستخدمت.الأرضإلىالعودة

ولتخفيفالصعود.مرحلةلبدءإطلاقمنصةالقمرية

وراءهمالإضافيةالمعداتكلالطاقمتركالفضائيةالمركبة

انطلقتثمالتصوير،والاتالظهريةالأحمالذلكفيبما

-القيادةبمركبةوارتبطتالمدار،دخلتحيث،المركبة

الروادنقلالارتباطوبعدانتظارها.فىكانتالتيالخدمة

وفصلوا،الخدمة-القيادةمركبةإلىوالأفلامالعينات

المركبةعلىالمحمولالصاروخأدارواثمالصعود،مرحلة

واتخذوا،القمريالمدارخارجالمركبةلدفعأخرىمرة

.الارضنحوطريقهم

القمر.نحوبالرحلةشبيهةالأرضحولالرحلةكانت

وبعديوليو.42فيالهادئالمحيطعلىالمركبةوسقطت

القمرية،المادةناساوضعت،الأرضإلى11أبولوعودة

فيالقمر،لجوتعرضتالتيالمعداتوكلالفضاء،ورواد

بالنسبةيوما71لفترةاستمرالذي،العزلطبقوقد.معزل

أيأوجراثيمبأيالتلوثاحتماللتحديدالفضاء،لرواد

مادةأيعلىيعثرلمولكنالقمر،منأخرىضارةمواد

.ضارة

روادأجرىالقمر.سطحعلىالأخرىالهبوطعمليات

9691عاميبينالقمرعلىهبوطعملياتستأبولو

القمر،إلىمختلفةأجهزةبعثةكلحملتوقد.م7291و

تستخدمنبيطةو!ط،زلازلمرسمةعلىعادةتشتمل

القمر،لقشرةالأخرىالصغيرةوالحركاتالزلازللرصد

مرحلةالبعثاتموجهوأرسل،تاليةبعثاتوفىوتسجيلها.
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المركبةصعودومرحلة،الفارغةالصاروخيةسساتورن

موجاتلإحداثالقمرسطحإلىبها،المرتبطة،القمرية

التركيبعنمحلوماتالموجاتهذهأعطتوقد.زلزالية

للقمر.الدأخلي

منعيناتإحضارأبولوبروادنيطتالتيالمهامأهمومن

الرواداستخدمالطلعاتبعضوفي.للدراسةالقمرسطح

عمق3حتىمتفاوتةأعماقمنالتربةعيناتلجمعمثاقيب

بعضوأطلقت.العيناتمنكجم438حواليوجمعواأمتار،

القمر.منبالقربصغيرةعلميبحثأقمارالبعثات

القمرسطحعلىبدقة21أبولوالقمريةالمركبةهبطت

كوناردتشارلزالرائدانوتمكن،م9691نوفمبر91في

إلى،الأقدامعلىمشيا،الوصولمنبينوآلانالاصغر

قبل،منهبطتقدكانتالتي3،سيرفيورالفضائيالمجس

التي،31أبولوالبعثةوقطعت.للدراسةعيناتواستعادأ

بعد،وجيزةفترةبعدرحلتهاام،079أبريلفيأطلقت

مركبةعنالكهربائيالتيارانقطاعإلىانفجارأدىأن

استخدامإلىلوفيلبقيادةطاقمهاواضطر،الخدمة-القيادة

إلىالعودةمنليتمكنواالقمريةبالمركبةالخاصةالانقاذنظم

شباردألانالرائدانوعليها41أبولووهبطتالأرضر.

فىءماوروفرافوهةمنبالقربمتشيلوإدجارالأصغر

.ام179فبراير

الإشارةتمر.للطقصصناعىقمرم!صوتيةإشاراتيستقبلهوائى

.الأرضتغطياقىالغيومتظهرصوراقنتجسريعةصويمةمعالحةعبر

قمرمشاهداتالموضحةالجويةالحريطةعلىبيت.جويةخريطة

يستعمل.لدراستهاالجوياشاصدويقوم،بالحاسوبمرسلةصساعر،

الجو.حالةتقاريرإعدادفيالحرائطهذهأمتالالحويةالأرصادعلماء

القمريةالأبناينجبالمنبالقرب51أبولووهبطت

سكوتدافيدالرائدانوأصبح،أم719يوليو03فى

القمر،سطحعبريقودأنرائدينأولإيروينوجيمعم!

عادةوتسمى،بالبطاريةتدار،قمريةتجولمركبةقاداعندما

أبولووهبطت.كم27عنتزيدلمسافة،القمريالجوال

الأصغر،ديوكوتشارلزيونججونالرأئدانوعليها،61

بعثةآخرأما.ام729أبريل02فىديكارتمنطقةعلى

أمماطتمينكم009.35ارتفاعمنملتقطةللأرضضوئيةصورة

الشمالية.أمريكاديالصورةقمةفيالياسمةم!الكميرةوالكتلة.العيوم



فيالثورجبالعلىهبطتفقد،17أبولووهي،قمرية

يوجينالرائدانمتنهاعلىوكان،ام729ديسمبر11

.هاريسونولثمميثسيرنان

وانتهى،الأمريكيالتقنىالتفوقأبولورحلاتأثبتت

هذهوفرتفقد.واضحأمريكيبانتصارالقمرعلىالسباق

تجميعهاالصعبمنكان،فريدةعلميةمعلوماتالرحلات

المعلوماتهذهومكنتوحدها،المجساتباستخدام

فيالداخليةوالكواكبالقمرأصلدراسةمنالعلماء

قبل.منتتحققلمالدقةمنبدرجة،الشمسيالنظام

الفرقمئاتأبولوبرنامجأجبرذلكإلىوبالإضافة

،جديدةوتقنياتأدواتتطويرعلىوالبحثيةالصناعية

طورتفقد.العاديةالمهامفيبعدفيمااستخدمت

نتيجة،جديدةطبيةمراقبةومعدات،دقيقةإلكترونيات

وفوق.الأمريكىالاقتصادالتقدمهذاوأنعشأبولو،برامج

وأضافت،الناسخيالأبولوبعثاتأثارتكله،ذلك

.الكونفىالأرضبموقعمعرفتهمإلىالكثير

نفىالقمر.إلىللوعمولالسوفييتيةالمحاولات

وجودأيرسمياالسابقالسوفييتىالاتحادفيالمسؤولون

نمبصالعلميالقمر
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النفىهذاظلوقدأبولو.لبرنامجموازسوفييتيلبرنامج

أنحاءجميعفى،واسعنطاقعلىمقبولأالرسمي

تسريبفىالسوفييتيالاتحادبدأأنإلى،العالم

الحكومةبأنتفيد،الثمانينياتفيجديدةمعلومات

لىولكن،طموحقويلبرنامجخططتالسوفييتية

.النجاحلهيكتب

بالرحلاتالخاصةالسوفييتيةالخططفشلويعود

المركزية.السلطةغيابإلى،الغالبفي،المأهولةالقمرية

تصميمفيالمتخصصةالختلفةالفرقبينالمنافسةأدتفقد

حقلفيالعاملةالمنظماتمنوغيرها،الفضائيةالمركبات

السوفييتيةالمركبةكانتوقد.التعاونوقفإلىالفضاء،

بشخصينمركبةالخدمة-القيادةأبولولمركبةالموازية

.ال-اسمعليهاوأطلقسويوز،الكبسولةعنمحورة

بالمركبةشبيهة-3لالقمريةالسوفييتيةالمركبةوكانت

كانتولكنها،المتحدةالولاياتفيطورتالتيالقمرية

أكبرأنالسوفييتيالمعززوكانواحدا.شخصاتحمل

بسببقوةأقلكانأنهغير،هساتورنمنحجما

.كفاءةأقلوقودااستخدامه

يزيدارتفاعمنوالمحيطالأرضحونمبصيراقب

فإن،أدناهالشكلفييظهروكما.كم8""على

حنوبشمالاتجاه!ىيدورالصناعيالقمر

ولكن.دورةكلخلالالصحورمنحزمةويلتقط

كلبعدينتقلنمبص!إن،الأرضلدوراننظرا

!سم!مختلف!لتريطفوقأجصبحيدورهادورة

يصورالصناعيالقمرفإنالويقةوبهذه.الارض

.يومكلدأكملهاالأرض

1رح!مو

ا

جنوبيقطب

هواؤ

التؤ

!اسح

داآلات

الأرنحو

إلتسارأ!رريشقبلالغيادة

إشاراتلخزنشريصمسجل

عرض!اإعادهحينإلىالصور

الأرضمشبأمر

تلفازيةتصو!رلا!آ

الصورإشهارإت!رسلى

المتر!طيالمسجلإلى

!يسءشعاعممميهاس

الحجراءتحتالأموأج

الأرضمرالقادمه
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تطرأنمقرراكانتجريبىبرنامجوضمن

وكانالقمر.عبرأل-المأهولةالسوفييتيةالكبسولات

6691عاميفيينفذأنالبرنامجلهذامخططا

الهبوطالمتحدةالولاياتتحاولأنقبلأي،ام679و

الاختباريةالطلعاتعلىالسوفييتأطلقوقدالقمر.على

روادمنأزواجثلاثةوتدربزوند.المممالمأهولةغير

القمرية.البعثاتعلىالفضاء

،خطرةمشاكلمناسموفييتيةالقمريةالسفنعانت

كما،أل-المركباتمعززاتمنعددانفجرحيث

أدت،خطرةلصدوعالمأهولةغيرأل-المركبةتعرضت

واجهضتبارتيادها،الفضاءلروادالعسماحامشحالةإلى

الفشلبسببأيضا،القمرإلىللوصولالسوفييتيةالجهود

طلعاتأرلغأجريتوقد.أ-نالعملاقللمعززالمستمر

كلولكنأم،729و9691عاميبينسريةاختبارية

.انفجرتالمركبات

،أم729عامفي.الاختباريسويوزأبولو-مشروع

على،السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتبينالاتفاقتم

خططهاحيث،مأهولةدوليةفضائيةبعثةأولفيالاشتراك

سوفييتيةسويوزكبسولةبينمداريالتحاملإجراء

سويوزأبولو-مشروعبدأوقد.أمريكيةأبولووكبسولة

كبسولةالتحمتوفيهأم،759يوليو51فيالاختباري

سويوزكبسولةمعبنجاحستافوردتوماسبقيادةأبولو

.ليونوفإليكسيبقيادة

الفضائيةالمحطات

يحيواأنالناسيستطئفيهاأماكنالفضائيةالمحطات

الأرضحولتدوروهى.طويلةلفتراتالفضاءفىويعملوا

كم.048و003حواليبينيتراوحارتفاععلىعادة

والمصنعوالمع!لالمرصدوظائفالفضائيةالمحطةوتؤدي

منلكثيرأكبروهيالوقود.ومستودعوالخزنوالورشة

تنقلوقدأكبر.راحةتوفرولذا،المأهولةالفضائيةالمركبات

والمحطةالأرضبينالناسالمأهولةالفضائيةالمركبات

المحطةالمأهولةغيرالفضائيةالمركبةتمدبينما،الفضائية

والبريد.والمعداتوالماءبالغذاء

الأرضعلىالصغيرةالفضائيةالمحطاتبناءويمكن

الكبيرةالمحطاتولكن،كبيرةبصواريخالمدارفيوإطلاقها

والمكوكاتالصواريخوتحملالفضاء.فيعادةتجمع

حيثالفضاء،إلىالفضائيةالمحطة)أجزاء(قبمالفضائية

القديمةالقطعتغييرويم!شالفضاءبتجميعها.رواديقوم

المحطة.لتومميعقطحديدةوإضافة

الأ!لعلىواحطةالتحاممنصةالفضائيةوللمحطة

معظموتتكون.الزائرةالفضائيةالمركباتلاستقبال

.ام769يوليو02فيالمريخعلى1فايكنجهبطت

يتصل،البويبيسمىمؤطرمدخلمنالالتحاممنصات

منفذغيركلئينلت!ضالزائرةالفضائيةالمركبةعلىلبويب

بينمضغوطانفقاالبويبانيكونفتحهماوعندللهواء،

.الزائرةالفضائيةوالمركبةالمحطة

إجراءعلىالفضائيةالمحطةطاقمواجباتأهمينطهوي

تأثيراتيحللون،المتالسبيلعلىفهم.العلميةالبحوث

سطحيستقصونأو،الختلفةالموادعلىالصغريةالجاذبية

والكواكب.النجوميدرسونأو،الأرض

تجميعفيوقتهممنالكثيرالفضائيةالمحطةروادوينفق

تقديمهذاويشمل.المحطةوتوسئتسهيلاتالمعدات

ولحموالغاز،الكهرباءخطوطوتوصيل،الأعمدة

أيضاالطاقموعلى.ق!إلمحطةبينالمستديمةالوصلات

تغييرها.أوالتالفةالمعداتإصلاح

إلىالفضائيةالبعثاتسيوت.وسكايلابساليوت

خلالوالأمريكيةالسوفييتيةالفضائيةالبرامجعلىالقمر

فضائيةمحطاتأنشأتاالدولتينكلتاولكن،الستينيات

ذاتالمحطاتهذهوكانت.الفترةتلكخلالبسيطة

وألواح،الطرفينأحدعندالتحامبمنصة،أسطوانيشكل

واختير.الجانبينمنالخارجإلىبارزةشمسيةقدرة



والماءوالغذاءالهواءمنكميةعلىتحتويبحيثتصميمها

حورتوقدشهرا.21و6بينتتراوحلفترةتكفى

للطلعاتأساسابنيتالتيالمأهولةالفضائيةالمركبات

الناسلنقل،السوفييتيةوسويوزالأمريكيةأبولوأي،القمرية

الفضائية.المحطاتإلى

فضائية،محطةأولالسوفييتيالاتحادأطلق.ساليوت

مكونةوكانتأم،719أبريل91في،اساليوتوهى

يونيو71وفي.واحدةالتحامبمنصة،واحدةقطعةمن

دوبروفولسكىجورجىهمرواد،ثلاثةتمكن،ام179

تنفيذمن،فولكوفوفلاديسلافباتسابيفوفيكتور

اليمينب(66)9لمثسكلالتقطتإلىحممتعام 2يومالممرعلىسهلهبوطاول

فيهابماالقمريللسطحصورة11،،،0

.أعلاهتظهرالتيالصورة

حلقت(اليمينإلىالصغير)الشكل2فويجر

آلمبيمةالصحوعلىليوارضؤلمجةمنخفضكبالممطديها

ي!اهسسريكوكبم!

.أعلاه
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11سويوز،الفضائيةمركبتهمبينناجحةالتحامعملية

الفضائيةالمحطةمتنعلىيوما23وقضوا،أوساليوت

حادثوفي.التجاربويجرونالطيةالملاحظاتيدونون

المركبةمنالهواءتسرببعسببالثلاثةالروادقتلمأساوي

.الأرضإلىالعودةرحلةأثناءأأسويوزالفضائية

لتصويربعثة3ساليوتاستضافتأم749عاموفي

ساليوتاستقبلتكمايوما،51عملهااستغرق،الأرض

36منهماالأخيرةاستغرقتام،759عامفيبعثتين4

المهمة5ساليوتكررتأم،769عاموفييوفا.

.3ساليوتنفذتهاالتيالتصويرية

كانت(اليمينإلىالصغير)الشكل9جمارينر

صورت.المريححولللدوران--! مجصاول-+لأ-

يبلغارتفاعم!(الاعلى)فيأحدودا!-

.أم739عامفيكما،719إ-!

اليمين(إلىالصغير)الشكلماجلان

أعسطصفيالزهرةكوكبوصلت

مستعملاالفضائيالمجسوقام.أم099

الكوكب.سطعحارطةبرسمالرادار
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ساليوتالسوفييتيالاتحادأطلق،ام779عاموفي

كلعلىمنصة،التحاممنصتيعلىاشتملتوالتي6،

الجديدالتصميمهذامكنوقد.الرئيسيةالقطعةطرفيمن

وأالأخرىالأطقماستقبالمنالفضائيةالمحطةطاقم

جهزت،أم789ينايروفي.اللأخرىالمركباتمناللإمداد

عليهاأطلقمأهولةغيرمعدلةمركبةوهي!ميوزمركبة

تغذيةفيالمركبةهذهوبدأت-)التقدم(بروجريساسم

أصبحتوبذلك،ومعداتمتجددةلإمدادات6سعاليوت

وقد.وغيرهاالوقودإمداداتتستقبلفضائيةمحطةأول

ومكنت،الفضائيةالمحطاتأعمارالمقدراتهذهأطالت

تزويدأصئبالإمكانكماوتحديثها،إصلاحهامنالأطقم

ولذلك.الحاجةعندالحديثةوالأجضةبق!إلغيارالمحطات

استقبلت،سنوات5حواليإلى6ساليوتعملامتدكله

وبينالمدار.فيأشهر6حواليقضواطاقما،61خلالها

رحلات7أجوتسااسعتضافتأم869و8291عامي

شهور.8لحواليامتدت

فضائيةمحطةأولسكايلابكانت.سكايلاب

فيالمدار،فيء-صعاتورنالمعززأطلقهاحيث،أمريكية

وفي.ص!ة!ضاءمر!طت!يما!اس!ا!الفضاءعبرالسفرحلم

استخدامفيم0781عامحواليفرسيمحترعشكر)أعلاه(.الشكل

السكليحة.هدهلإنشاءمتحركةوأحنحةومطة""بالون

،أم865عامفىفيردجولالفرنسىالروائيوصفهكماالقمرقطار

بينالركابتحملالتىالعر،تمنسلسلةالفصائيةالمركحةتحيلفقد

والقمر.الأرصا

الثالثةالمرحلةمنسكايلاببنيوقد.أم739مايو41

غالقةبقطعةوزود،هساتورنصواريخلإحدىالفارغة

شمسي.وتلسكوبالتحامومنصةللهواء

وباولكيروينوجوزيفكوناردبيتالروادوصل

قدالمحطةوكانتمايو.25فيسكايلابإلىويتز

عزلهامعظمفقدانعنهنتج،الإطلاقأثناءبتحطمأصيبت

إلىوبالإضافة.الشمسيتينلوحتيهاوإحدىالحراري

عنالناتجةبالكتلالأخرىاللوحةارتطامأدى،ذلك

ولذلك،العملعنعجزهاوبالتاليانطباقها،إلىالتحطما،

لتحريرمراتعدةالمحطةخارجالعملإلىالطاقماضطر

82استغرقتالتيالرحلةهذهنجاحأثبتوقد.اللوحة

بإصلاحيقومونالفضاءفيأناسوجودأهميةيوما

وصيانتها.الفضائيةالمحطات

روادوواصل.أخريينبعثبنأيضاسكايلاباستقبلت

بإجراءيقومونكانوا،ذلكوأثناء،المحطةتشغيلالبعثتين

وقد.الشمسومراقبة،الأرضوتصوير،الطيةالتجارب

اممتمرتبينمايوما،95لفترةالثانيةالرحلةامعتمرت

يوما.84لفترةالثالثةالرحلة

أيا!!ا

لالا1أةكاأاا\\لأ\ا

أ!أ!ا!اكالأ!9اإإ
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الأمريكىالعالمأطلقهسائلاداسرايستخدمناجحعحاروخأول

بترولآالصاروخأحرقولقدأم،269عامجوداردهتشيمجزروبرت

سائلا.وأكمسجينا

02في)السلام(ميرالفضائيةالمحطةأطلقتمير.

علىمنصة-التحاممنصتيعلىواحتوتأم،869فبراير

للصقجميعهاصممت،أخرىبويباتوأربعة-طرفكل

العجلة،محوردورالأمالمحطةتؤديبحيث،المعمليةالقطع

العجلةبرامقيشبهشكلفيالقطععليهتثبتالذي

زودتوقد(.الحديديالإطارداخلالمشدودة)الأسلاك

.متطورةشمسيةقدرةوألواححديثةبمعداتأيضاالمحطة

قطعثلاثالسوفييتيالاتحادأرسلمير،إطلاقوبعد

منوابتداء.ألمحوريةبالقطعةالتحمتالمدار،إلىمعملية

إلىامتدتلفترةالروادأطقمابعثاتتوالت،ام879عام

وصولبعدالمحطةيغادرطاقمكلوكان.عاممنأكثر

عامفىواحدةفترةباستثناءوذلكالجديد،الطاقم

.شاغرةخلالهاالمحطةظلتأشهر،لعدةامتدت،ام989

ريجانرونالدالرئيسأصدر،أم489عامفي.ألفا

عشر"!خلالكبيرةدائمةفضائيةمحطةببناءتفويضئا

تأخر،المحطةبناءلإكمالالمحددالموعدولكنسنوأت"،

التغييراتبسبب،المقدرةالتكلفةعنالبناءتكلفةوازدادت

بيلالرئيسوجه،أم39!عاموفى.للتصاميمالمتعددة

الفضائيةالمحطةتصميملإعادةناساوكالةكلينتون

وذلك)الحرية(،فريدماسمعليهاأطلقوالتي،المقترحة

فييأملونالمتحدةالولاياتفيالمسؤولونكان

بعثةلاستضافة،أطوللفترةالمدارفيبسكايلابالاحتفاظ

يوليوفىمدارهاعنسقطتالمحطةولكن،فضائيمكوك

المحيطوفيأممترالياغربيفوقحطامهاوتناثر،ام979

.الهندي

السوفييتيةالفضاءكلبةلايكا،

ي!يرسلحيوانأولكانت

فيلايكاوركبتمدار.

وقد.أم157عامسبوتنيك

فىالحيواناتدراسةساعدت

الطريقتمهيدفيالفضاء

المأهولة.الفضاءلرحلات

3)في-2موجهةقذيفة

الامشيلاءتمأدلانية-(2

العالميةالحربفيعليها

هذهواستخدمت،الثانية

صاروخلإطلاقالقديفة

الأمريكيكوربورالواك

وارتم.أم419عامفي

بلغعلوإلىالصاروح

اعتبروقدك!ا.204

بعد.قيامميا.فيماارتفاعا

-!ى!؟شبر!ح!لا!سيهـبشبهو
-

-تم--ا
--ابر-؟رث/!--3

-رغإشلىش7ء-رشكأآ-

ء33-ر!3-ثر33

س

ر-----!-

7!طنحر؟-ر--

3رلى-33--ن3-ر3رش؟3ش

!ا-صص3يمحص؟!ص-

حبم!حير!لىغءكيم-+؟--
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ء+3ر
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وسوفالبناء.يتطلبهاالتيالزمنيةوالفترةالتكلفةلخفض

ووكالةورولمسياواليابانوكنداالمتحدةالولاياتتشارك

التي،الفضائيةالمحطةبناءإعادةبرنامجفيال!وروبيةالفضاء

شمسية،قدرةوألواحمضغوطةقماعدةمنبناؤهاتقرر

ألفا.إلىاسمهاوغير

الهووالإطارمعظماالمتحدةالولاياتو!ستوفر

منوالعديدالرئيسيالجملونذلكفيبما،للمحطة

للأعمالمعمليةقطعةأيضاستوفركما،الشمسيةالألواح

منمكونلطاقمالمسكنت!ءس!ضيةوقطعة،العلمية

وقطعةبحثيةقطعثلاثروسياومشوفر.أشخاصلحشة

المنزلية.والاعمالالعاديةالحياةضرورياتتوفرخدمية

للمحطة،شمسيةألواحلتوفيرأيضاروسياخططتوقد

باليابانالفضائيةللتنميةالقوميةالوكالةخططتبينما

للمحطة.معمليةقطعلبناءالأوروبيةالفضاءووكالة

مضغوطةقطعةوإيطاليا،روبوتذراعكنداوستوفر

للمحطة.

دوليامعملاالفضائيةألفامحطةتكونأنتقرروقد

فىالبناءعمليةومحتتطلب.الفضائيةللأبحاثرئيسيا

الأمريكيالفضائيللمكوكطلعة03منأكثرالفضاء

الرولممية.اللإطلاقومركبات

الفضائيةالمكوكات

خمسينياتخلال،الطيرانمجالفيالباحثونعمل

صاروخيةطائراتإنشاءعلى،العشرينالقرنومشينيات

المجنحةالفضائيةالطائراتلبناءالمؤيدونوح!ان.مجنحة

المهابطعلىالهبوطيمكنهاالمركباتهذهمثلأنيرون

يزيدالفضائيةالمركبةإلىالأجنحةفإضافة.العاديةالجوية

بكثير،أسهلالهبوطعمليةتجعلالأجنحةولكنوزنها،

الأخيرلأنوذلكالماء،علىالهبوطمن،تكلفةوأقل

نأإلىبالإضافة،والطائراتالسفنمنكبيراعددايتطلب

قابلةغيرتجعلهابدرجةالفضائيةالمركبةيحطمالمالحالماء

للإصلاخ.

لإعادةقابلفضائىمكوكتصميمناسابدأت

عاموفيأبولو.برنامجعلىالعملأثناءالاستخدام

علىنيكسونريتشاردالأمريكيالرئيسو!،ام729

المكوكبرنامجفيرسميابالبدءقضىتنفيذيأمر

تقلبحيثالفضائيةالمكوكاتصممتوقد.الفضائى

وبحيث،الطائراتمثلوتهبطالصواريخمثلمنفجرة

بعثة.001عنلايقلمانقليمكنها

-أأجزاء:ثلاثةمنالفضائىالمكوكنظاميتكون

.صلبانصاروخيانمعززان3-خارجىخزان2-المدور

المضغوطة.الطاقمكابينةالمجنعالمدورمقدمةوتضم

ظهرتحتيقعالذي،الاوسطالمكوكظهرويحتوي

الغذاءونظممعداتوغوالقإضافيةمقاعدعلى،الإقلاع

الظهرهوائيغالقويربطصغير.وحمامالنوموتسهيلات

توضعالتىالمنطقةوهي،الصافيالحملبحجيرةالأوسط

الرئيسيةالمحركاتالمدورذيلويضم.الشحنةفيها

عملياتفيتستخدمالمحركاتمنأصغرومجموعة

الفضاء.فيالمناورة

للعملللاستعدادالمناورةعلىالفضاءروادتمرد.حمييبرنامح!يعدة!شياتمىالأولىكانت،التاليوايتإدواردبهاقامالفضاءفيمشية

اغضاء.افىمستقبا،
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فمنالأرتبدوكيف

ألولوروادالتقطالقمر.

أتناءالصورةهذه8

القمرحولدورانهم

مسافةعلىكانواعندما

منكم016عنتقل

علىوتزيدالقمر،

منكم.0386".

قارةوتبدو.الأرض

الجزءأسفلفيإفريقيا

.الأرضمنالمضاء

علىويحتويالمدور،بجوفالخارجىالخزانويتصل

ويرتبط.الرئيسيةالمحركاتفىالمستخدمةالسائلةالدواسر

الدواسرعلىيحتويان،صاروخيانمعززانالخزانبجانبي

الصلبة.

علىالتغلبالفضائيالمكوكمصمميعلىوكان

تكونأنمطلوباكانفقد.التقنيةالتحدياتمنعدد

مراتالاستخدأملإعادةقابلةللمكوكالرئيسيةالمحركات

مرنحاسوبيتحكمنظامالمكوكاحتاجكما،عديدة

يمكنهجديدنوعمنحراريدرعإلىبالإضافة،ودقيق

الأرضي.الجويالغلاففىمراتعدةالدخولمقاومة

ناساأجرتام779عامفى.المكوكعصربداية

وقد.فضائيمكوكلأولالاختباريةالطلعاتمنعددا

جامبوبنفاثانتربرايز،اسمعليهأطلقالذي،المكوكزود

عدةبهوعادالجوإلىالمدورحملوقد،معدل747،

الطلعاتوفي.مراتعدةالجوفيوأطلقه،مرات

الأصغرهايزفريدالرائداناختبرالأولىالحرةالاختبارية

ذلكوتلت،المركبةهبوطإمكانياتفوليرتونوجوردون

.أخرىاختباريةطلعاتعدة

.ام819أبريل21فيفضائيلمكوكبعثةأولبدأت

الرائدانمتنهوعلىكولومبيا،المكوكأطلقاليومذللثففي

استغرقتالتي،الرحلةومضت.كريبنوروبرتيوججون

أشهربسبعةذلكوبعد.صعوباتأيدونيوما،45

المركباتأنمؤكدة،أخرىمداريةبرحلةالمركبةقامت

.عديدةمراتتستخدمأنيمكنالفضائية

الأربعةالمكوكيةالرحلاتمنرحلةكلحملتوقد

إلىبسرعةازدادالطاقمعددولكن،فقطملاحينالأولى

طاقماشتملحيث،وثمانيةسبعةإلىبعدوفيما،أربعة

)خبراءالبعثةاختصاص!علىالملاحينبجانب،المكوك

)خبراءالصافيالحملواختصاصيى(،المكوكتشغيل

(.العلميالبحث

بنتهمأهولففماءمختبر

الأوروبية-الفضاءوكالة

لدولعلميةسظمةوهى

وحمله-العربيةأوروبا

فيالمبينالفضاءمكوك

صمموقد.الصورة

علماءلأربعةالمحتبر

وسطفيتجاربللإحراء

.الوزنانعدام
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د!ص!!!ءكا*ء"ع-خ-ب!-!!-؟كا-

صعكغصك!حى-شتيرحكل--يه!*ئشءسلا.هـ

لمتسريا.صساعياقمراالفضاءرائديحعلالففماءفىبحريةالطيران

الأولىللمرةامشحدمتالحفتمنطاقتهاتستمدخلفيةعلمةوتوحد

المركمةحارخالمماورة!يالفضاءروادتساعدوهى،أم489عام

أماد.حزامإلىالحاحةدودالفضائية

المهندساتمنعدداناسااختارتأم،789عاموفي

يونيو18وفي.بعثاتاخشصاصياتليعملنوالعالمات

أمريكية،فضاءرائدةأولريدساليأصبحت،أم83!

وأصئتشالنجر.المكوكطاقمضمناخشيرتعندما

فىالفضاءيرتادأسودأمريكيأولالأصغربلوفوردجويون

أولجارنوأصئمارككماأم،839أغسطس03

21وفي.أم849أكتوبر5فيالفضاءيرتادكندي

أمريكيةأولجيميسونمايأصبحتأم،299سبتمبر

الفضاء.ترتادسوداء

إمكانيةالفضاءمكوكلمدورالكبيرةالسعةفتحتوقد

وشملوالعلماء،الروادجانبإلىآخرينركابإدخال

وأعضاءالصافيالحملشركاتممثليالركابهؤلاء

ال!مريكي.الكونجرس

لم!مشاركةبرنامجناساصممتام،849عاموفى

أمامالفضاءارتيادمجاللفتح،خاصةلم!فضائية

أولمنحريجانالأمريكىالرئيسوأعلن،الأمريكيين

الفرصةإعطاءيتفذلكأنعلى،للمدرسينفرصة

الفضاء.برحلاتالمهتمينمنوغيرهموالفنانينللصحفيين

الفضاءمكوكاتتحمل.المكوكيةالبعثاتأنواع

منذلكوغيرالفضائيةوالمجساتالصناعيةالأقمار

إلىوبالإضافة.الأرضحولمداراتإلىالثقيلةالأحمال

الأقماراممتعادةالمكوكاتتستطيع،الإطلاقعمليات

المكوكرواديقومحيث،الإصلاحبغرضالصناعية

المدار.إلىأخرىمرةوإعادتها،الفضائىالمكوكبإصلاح

منكثيرةأنواعإجراءأيضاالمكوكطاقمويستطع

العلمية.والملاحظاتالتجارب

خاصصافلحملإطلاقأولكان.التجاريةالأقمار

كولومبياالمكوكأطلقحيث،ام829نوفمبرفى،بعميل

صلبة،صاروخيةمعززاتبمساعدة،صناعيينقمرين

إطلاقذلكوتبع.المحددينمداريهماإلىالقمريندفعت

المكوكاستخدامأنناسااكتشفتحيثالأقمار،منعدد

متوقعا.كانممامرونةأكثرالأقمار،لإطلاقالفضائي

لإعدادالمطلوبةالزمنيةالفترةأنأيضااكتشفتولكنها

المتوقع،منأكبر،إطلاقعمليةلكل،الفضائيالمكوك

أحيانا.مكلفةتأخيراتتسببوأنها

رئالبعثاتحواليخصص.العسكريةالبعثات

وأرسل.العسكريةللأغراضالثمانينياتخلالالمكوكية

لاختبارالمدار،إلىخاصةرصدأقمارالبعتاتهذهرواد

البعثاتهذهأحيطتوقد.المتنوعةالسمكريةالأجهزة

هذهقدراتاكتشافلمنع،السريةمنجداعاليةبدرجة

قبلالأقمارإطلاقمواعيدعننامماتعلنلمحيثالأقمار،

عنمعلوماتأيتكشفولم،الإطلاقعمليات

وفي.الأرضيةالقيادةوأطقمالبعثاتروادبينالأحاديث

المتحدةالولاياتألغتالعشرينالقرنتسعينياتأوائل

واستبدلتها،العسكريةالأغراضفيالمكوكاتا!شخدام

.الاستعمالالاحاديةالرخيصةبالصواريخ

منالروأدالفضائىالمكوكيمكن.الإصلاحبعثات

وإعادةوإصلاحهاالمحطمةالصمناعيةالأقماراستعادة

فيمرة،لأول،الإمكانيةهذهاتضحتوقدإطلاقها.

37بعدأم869يناير28يومانفجرتتشالنجرالففائيةالمركبة

لداخلها.كانواالذي!السبعةالروادقتلوقدىانطهلاقها،منثانية
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المهمةالففاءمجسات

الاسمالإطلاقتاريخ

لونا2سبتصر21ام959

رينجر4أبريل23م2691

مارينر4نوفمبر28م4691

لونا9يناير31ام669

01لونامارس31

4فييرايونيو12أم679

سيرفيورهسبتمبر8

زوندهسبتمبر14أم689

7!يراأغسطس17أم079

16لوناسبتمبر12

مارلر3مايو28ام719

مارينر9مايو03ام719

أبيونير.مارس2ام729

بيونير-ساتورنأبريل6ام739

ا.مارينرنوفمبر3

9فينيرايونيو8م5791

فايكنجاأعسص02

فايكنج2سبتمبر9

فويجر2أعسطص!02أم779

م7891

م8191

فويجراسبتمبر5

\بيونيرفينوسيوما02

2سفينوفيبيوغسط!أ8

111فينيرسبتمبر9

سبتمبر14

كتوبرأ3"

121لمحيير

131لمحيير

جوتويوليو2أم859

مايو4ام989

م0991

أكتوبر81

أكتوبر61

ماجلان

جاليليو

يوليسيس

المطلقةالدول

السوفييتيلاتحاد

المتحدةلولايات

المتحدةلولايات

السوفييتىلاتحاد

السوفييتيلاتحاد

السوفييتىلاتحاد

المتحدةلولايات

السوفييتىلاتحاد

السوفييتىلاتحاد

السودييتيلاتحاد

السوفييتيلاتحاد

المتحدةلولايات

المتحدةلولايات

المتحدةلولايات

المتحدةالولايات

السوفييتيلاتحادا

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

السوفييتيالاتحاد

السوفييتيلاتحادا

السوفييتىلاتحادا

الفضاءوكالة

الأوروية

المتحدةالولايات

المتحدةالولا!ات

الفضاءوكالة

الأورودية/الولايات

الأمريكيةالمتحدة

اتلمنجزا

بالقمريصطدممحصأول

.الأرضإلىتلفازيةصوربثفيأخفقوقدىبالقمر.يصطدمأمريكيمحمي!أول

الفضاء.فىصعبةظروفاوقا!ى،أم659عاميوليو41يومالمريحصور

الأرص.إلىصورة27وأرسلتفراير.3فىالقمرعلىسهلهبوطبأولقامت

أ%يل.3فيدورانهالدأتالقمرحولللدورانلصائةمركةأول

للرهرة.الجويالعلافعنمعطياتلإرسالفضائيةمركمةأول

لتحليلها.الأرضإلىالقمرتربةصمعلوماتوأرسلتالقمرعلىهبطت

سهلا.هبوطاالأرضعلى!بطكىوالعودةالقمرحولللدورانمحسأول

ديسمبر51فيهبطت،الرهرةكوكبسطحمنمعطاتلمثفضائيةمركمةأول

.أم079

سبتمبر.02فيهبطتالقمر،منلعيناتللعودةمأهولةغيردصائيةمركةأول

ديسمبر2فيهبط،المريخسطحعلىسهلهبوطبأولقامتكسسولةحمل

.أم719

.م7191نو!مبر31فىدورانهلدأ،المريححولللدورانمجصأول

إلىعلميةمعطاتوأرسلتم1731ديسحبر3فيالممتشريكوكبمتجاوزةطارت

الكواكب.كلوراءماإلىتسافرمركبةأولأصبحتأم839يونيو31فى.الأرض

فيزحلمتجاورةوطارتأم749ديسمبر2يومالمشتريكوكبمنبالقر!مرت

الكوكحير.لكلاوصوراعلميةمعطياتوأرسلتأم979سبتمبرأ

ومعطاتسصوراارسلت،كوكمينمنمحخفصارتفاععلىللطيرانمجسأول

12ومارس92يو!يعطماردكوك!وسأم479عامفبراير5يومالزهرةكوكب

.أم759مارس16ويومم7491سبتمبر

أكتور.22يومهبطت،الرهرةكوكبسطحلتصويرمأهولةغيرفضائيةمركمةأول

.ام759يوليو02يومهبطت.المريخكوك!منمعطاتصورةأرسلت

علمية.ومعطياتصوراأرسلت.ام769مسبتصردىالمريحكوكبعلىهمطت

فىزحلكوك!صبالقربوطارت.أم979يوليوفىالمعتشريبعدماإلىطارت

وطارتام869يسايرفىأورانوسكوك!سبالقربوطارتأم819أغسطص

.الأرضإلىصوراوأرسلتأم989أغسطم!فيدبتونكوكبسلالقر!

رحلكوك!منلالقربوطارت،أم979مارس5يومالمشتريكوكباجتازت

وأقمارهما.الكوكبينسحصوص!عديدةاكتشافاتحققت.أم089نوفمبر21يوم

ديسمبر.4يومالمدارفيتحلقبدأت،الزهرةكوكبلسطحراداريةصوراتجت

وتركيبه.كتاشهوقاستديسمبر9يومالرهرةلكوكبالجويالعلافدحلت

يومهبطت،الرهرةلكوك!الحويالغلافمنالسفلىللجزءكيميائياتحليلاأجرت

ديس!بر.52

ديسمبر.12يومهحطت،الزهرةلكوك!الحويالغلال!صاحصاءاتالأرضإلىأرسلت

مارسأيومهبطت،التربةمنعيناتوحللتالزهرةلكوكبملونةصورابعثت

.أم839

باحصاءاتولعتتالمدتنواةوصورتام869مارس31يومهالىمدوباجتارت

علمية.

مأ099عاميفيالرهرةكوكبسطحلمعظمحرائطلعحلالراداراممتخدمت

.ام99وأ

.والزهرةوالقمرالأرضصورت؟أم599عامفىالمحتشريإلىوصولهايتوقع

.أم599وام499عامىفىللشمسالقطبيةالماطقفحص
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دوليةفضاءمحطة

الولاياتبرعايةجديدة

موعدلهاحدد،المتحدة

ماالأرضاحولتدوركى

تسعيحياتمنتصال!بير

الميلاديالعحتمري!القرد

هولةمأوممت!صدحرهاواوأ

هذاويبير.دائمبشحكل

لالحاسو!المولدالرسم

الشمسيةاللوحات

)ححرةوحورللمحطة

الحدمة.(صعيرة

الفضائيالمكوكمنرائدانأصلحعندما،أم849أبريل

أولكانالذي،القصوىالشمسيةالبعثةقمرتشالنجر

قدراتأضجاحاهذاوأثبتألدار.افيأطلقشعمسيمرصد

التاربذأكومنذ.للتكيفوقابليتهالفضاءفيالإنسان

وكانتالفضاء،فيالأقمارمنعدذاالفضماءأصبرواد

ديسمبرفيأرسلتالتيالبعثةال!صلاحبعثاتأهم

أطلقهالذي،الفضائيهب!!تلسحوبلإصلاح،أم399

نجحتوقد.سنواتبثلاثذلكقبلالمدارفىالم!صك

صعتمراةتأثيراتإلطالاستهدفتالتيالإصلاحعملية

صحيحة.غيربويقة

تمكنوحدةالفضائيالمعمل.الفضائيالمعملبعثات

منومتنوعةكبيرةمجموعةإجراءمنالمكوكاتأطقما

منجزءاالمعملهذاويمث!!الفضاء.فيالعلميةالتجارب

الاوروبية،الفضاءلوكالةالفضائىالمكوكبرنامج

أخرىومنصاتمأهولفضائيمعملمنويتكون

المضغوطالمعملويتصل.الطلإطتتسمىمنفصلة

العلماءتمكنتسهيلاتوتضمنفق،عبرالطاقمبحجرة

الموادوإنتاجوالطبالتصنيعفيتجاربإجراءمن

العلميةالأجهزةالطهبلياتوتحمل.وغيرهاالبيولوجية

الفلكمجالفيأضجارباإجراءفيالمستخدمةالضخمة

المعملمنالأجهزةالعلماءويشغل.المجالاتمنوغيره

منكلوتتقاسم.الأرضمنأوالمكوكمدارمنأو

تسهيلاتالمتحدةوالولاياتالأوروبيةالفضاءوكالة

ئي.الفضاالمعم!!

82فىالفضائىالمعملبعثاتمنبعثةأولأطلقت

ذلكومنذكولومبيا.الفضاءمكوكفيأم،839نوفمبر

حيث،الفضائىالمعملالمكوكاتمنعددحملالتاريخ

وأعلميمجالفيالبحوثإجراءعلىبعثةكلركزت

الصغرية.والجاذبيةالحياةوعلومالفلكمثل،معينتقني

الفضاءلمكوكالعاشرةالرحلةكانتتشالنجر.كارثة

وقد.والعشرينالخامسةالمكوكيةأجعثةاتمثلتشالنجر

للبعثة،قائدا،سكوبيضانسيسمنالرحلةطاق!اتكون

وخمسةالعليا،بالمدارسمعلمةوهي،ماكوليفيوكريستا

ماكنيرورونالدجارفيسجريجوري:همآخرينرواد

سميث.ومايكلريزنيكوجوديثأونيزوكاوأليسون

مسؤلوامشبعد،مراتلعدةالإقلاعتوقيتتأخرفبعد

ساقلاعوأمروا،المهندسونإليهاأشارالتيالخاطرناسا

الجو.برودةرغمام،869يناير28يومصباحفيالمكوك

إلىمتحولأالمكوكتحطمعندمابمأساةالرحلةانتهتوقد

علىوهو،إقلاعهمنفقطثانية73بعدالنار،منكرة

تعادلبسرعةيسيركانبينمامترا،أ0204ارتفاع

.الصوتسرعة!!ف

بسببتحطمولكنهينفجر،لم،أدقبتعبيروالمكوك

تنبهقدكانالطاقمأنويبدو.التركيبيةالأعطالمنعدد

قدالمكوكأنمنبالرغمما،خطأحدوثإلىبسرعة

الطاقمكابينةانفصلتفقدتقريبا.إنذارسابقدونتحطم

بعدووقعتالجو،فىواندفعت،المكوكأجزاءبقيةعن

تحطمتحيث،الأطلسىالمحيطعلىدقائقثلاثحوالي

الطاقمأفرادمقتلإلىبذلكمؤدية،التصادمبسبب

السبعة.

المكوكية.البعثاتكلأوقفتالحادثهذاوبسبب

-ريجانالأمريكيالرئيسبتشكيلهاأمر-لجسةوحددت

نأيمكنالتيوالإجراءات،الحادثإلىأدتالتيالأسباب

أوضححيقمستقبلا،الكوارثهذهمثلتكرارلمنعتتخذ
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نتجالحادثأنأم،869يونيوفيصدرالذياللجنةتقرير

الصاروخيالمكوكمعززفيه(اعأو)3!،4الحلقاتتعطلعن

إحكامهيالمطاظيةالحلقاتهذهووظيفة.الأيمنالصلب

أدتوقدللمعزز.السفليينالقطاعينبينالمفصلغلق

أثناءالشديدةالطقسوبرودة،المفصلتصميمفيأخطاء

مما،الإحكامخاصيةالحلقاتهذهتفقدأنإلى،الإطلاق

عبرالمعزز،خارجالساخنةالغازاتتسربإلىبدورهأدى

عبرالمعزز،داخلمناللهباندفاعهذاعنونتج.المفصل

بعسرعة.الصغيرالثقبتمددإلىمؤديا،المحكمغيرالغلق

الوقودخزانفيثقباالملتهبةالغازاتأحدثت،ذلكوبعد

الغازاتبترت،ذلكإلىوبالإضافة.للمكوكالخارجي

بالسط!المعززتثبتالتي،القماإلداعمةإحدىالملتهبة

المعززتخلخلإلىأدىمما،الخارجيللخزانالجانبى

الدوالصراختلاطإلىالخزانانفجاروأدى.للخزانوتفجيره

فيهتمزقتالذيالوقتفي،عملاقةناريةكرةمكونة

التركيبى.العطلبفعلقطعإلىالمركبة

المكوكبإطلاقناساقرارأنإلىاللجنةخلصتوقد

المشاكلإلىالقرارصانعوينبهلمحيثخاطئا،كان

أيضايخطرواولمأو،والحلقاتبالمفاصلالخاصة

البارد.للطقسالمدمرةبالتأثيرات

مصمموأدخلمستقبلاالحوادثهذهمثلولتفادي

الحلقاتتصميمتطويرمنها،تقنيةتعديلاتعدةالمكوك

كلفىلايعملنظاموهو.الطاقملتحريرنظاموإضافةأو،

بعضفيالطاقمأفرأدحياةإنقاذفيمفيدولكنه،الحالات

أكثرأمانمواصفاتالإجرائيةالتغييراتوشملت.الحالات

كارثةتكنولمتقييدا.أكثرإطلاقوشروط،صرامة

نأذهنهفيوقرمنلكلبلوحدها،لناساصدمةتشالنجر

منعاما15مدىفعلى.عاديةرحلاتالفضاءرحلات

،أم869عامحتى،المأهولةالفضائيةالرحلاتتاريخ

منأكثروالسوفييتيةالأمريكيةالفضائيةالمركباتحملت

هذهقبلتحدثولمالفضاء.إلىوفلكيفضاءرائد001

أثناءأوالفضاءفىسواء،وفاةحالاتتعممعسوىالكارثة

الأرضية.الاختباراتأوالهبوط

المكوكاترحلاتبدأت.أخرىمرةالفضاءإلى

أنطلقعندما،أم889سبتمبر92فىأخرىمرةالفضائية

وكانت.ديسكفري،التصميمالمطور،الفضائيالمكوك

أفراد،خمسةمنتكونتالتي،للبعثةالأساسيةالمهمة

لهذهالتاليةالسنواتوفي.مدارهفىاتصالاتوضئقمر

إطلاقتأخرالتي،المكوكيةالبعثاتمنعددأرسل،الرحلة

منعدداالمكوكاتروادوأطلق.طويلةلفتراتمنهاكل

وماجلانجاليليومثلالمأهولةغيرالفضائيةالمجسات

الضخمة،البحثيةالأقمارمنعدداووضعواويوليسيس،

لأشعةكومبتونومرصد،الفضائيهبلتلسكوبمثل

كماالمدأر،في،العلويالجويالغلافأبحاثوقمرجاما،

وأجرت.عسكريةوأقمارااتصالاتأقمارأيضاأطلقوا

وطبالفلكفىدراساتالبحثيةالفضائيالمعملبعثات

طموحا،أقلإطلاقبرنامجالمسؤولونوضعوقدالفضاء.

التأخيرأت.تقليلإلىأدىمما

زودتحيث،المكوكاتأسطولأيضاناساطورت

.متطورةإعاشمةوأجهزةجديدةبحواسيبالمكوكات

المكوكاتتزويدبفضلأسهلالهبوطفيالتحكموأصبجع

التوجيهنظامطوركما،متطورةوكوابحسحبببراشوتات

المحوسب.الذاتي

تصارعناساكانتبينماالسوف!تى.الفضائيالمكوك

يعدونالسوفييتكان،المكوكيةطلعاتهالاستعادة

السوفييتيالمكوكوكان.عاليةبسريةالفضائيمكوكهم

بدأوقد.الأمريكيبالمكوكشمبيها(الثلجية)العاصفةبوران

تحويراتأضافواولكنهم،الأمريكيبالنموذجالسوفييت

سبيلعلى،الأماميالهبوطترسحركواحيث،عديدة

ببراشوتالمكوكوزودواأمانا،أكثرموقعإلى،المثال

مختلفانوعاالسوفييتيةالمناورةصواريخواستخدمت.كابح

معززاتالسوفييتيةالمكوكاتاستخدمتكماالوقود،من

رئيسيةمحركاتلهاتكنولم،الاستخداملإعادةقابلة

للتعويض.

لحملإنرجيا،سموهثقيلامعززاالسوفييتصمم

وانطلقالمدار،إلىالفضائيةالمركباتمنوغيرهالمكوك

نوفمبر51وفي.ام879مايوأءفيمرةلأولالمعزز

وقدالمدار.إلىبورانآخرإنرجياصاروخحمل،ام889

علىبورأنوهبط.ذاتيتوجيهبنظامالرحلتانزودت

ساحةالان)تسمىالكونيةبيكونورساحةفيمدرج

جزءأآنذاككانتالتي،كازاخستانفى(الكونيةتايوراتام

علىالأولبورانمكوكيشتملولم.السوفييتيالاتحادمن

نأبعداخرمكوكاشيدواالسوفييتولكن،إعاشةأجهزة

نقصولكن.المأهولةالرحلاتعلىالسوفييتالرواددربوا

فيكثيرتأخيرإلىأدى،أم989عامبعدالماليةالموارد

علىالعملتوقفأم399عاموفي.بوروانبرنامجتطوير

المكوكية.البرامج

الفضاءفيأخرىدول

في،وفضائيةصاروخيةبرامجالدولمنعددطور

العشرين.القرنوثمانينياتستينياتبينالممتدةالفترة

الولاياتببرامجبالمقارنةصغيرةالبرامجهذهوكانت

إسهاماتأضافتولكنها،السوفييتيوالاتحادالمتحدة

الفضائية.الكشوفإلىمهمة
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معززاتأوروبيةدولعدةبنت.الأورويةالدول

،أم659عاموفي.الصغيرةالبحثيةالأقمارلإطلاق

وأرسلتقمرا،تطلقأوروبيةدولةأولفرنساأصبحت

.أم719عامالمدارإلىآخرقمراالمتحدةالممدشة

الأوروبية.الفضاءوكالةتألسست،أم759عاموفي

الغربية،أوروبادولمندولة41الوكالةهذهوتضم

لبناءوالعلميةالماليةالمواردمنبنصيبهامنهاكلتساهم

وقد.التجاربوإجراءالأجهزةوصناعةالفضائيةالمركبات

مجسوأطلقت،الفضائيالمعملبناءعلىالوكالةأشرفت

الشمسيالمجسوبنت،هاليمذنبإلىجيوتوالفضاء

الصاروخيأريانمعززأيضاالوكالةوأنشأت.يوليسيس

وقدالعملاء.منيريدلمن،الاتصالاتأقمارلإطلاق

غيانافىكورومنالأوروبيةالفضاءوكالةمركبةانطلقت

انظر:.الجنوبيةلأمريكاالشماليالساحلعلى،الفرنسية

الأوروبية.الففاءوكالة

الأوروبية،الفضاءوكالةفيعضوانشاطاتهاوبجانب

اسمعليهماأطلقت،شمسيينمجسينمنفردةألمانيابنت

،ام749عامفيالمجسينأحدانطلقحيث،هيليوس

بعدعلىالمجسانهذانطاروقد.أم769عامفيوالآخر

للشم!م!مسافةأقربوهي،الشمسعنكممليون45

مجص!.عندهايطير

الفضاءرائدةشاركتام،199مايو18وفي

وأصبحت،روسيةفضائيةبعثةفيشارمانهيلينالبريطانية

،أم299مايو42وفيالفضاء.تجتازبريطانيةأولبذلك

وأصبح،أمريكيةمكوكيةبعثةفيفوليمايكلشحارك

الفضاء.يجتازبريطانيافىمولودشخصأولبذلك

رحلاتفىتساهمرائدولةأصبحت.اليطبان

وقد.ام079فبرايرفيقمراأطلقتعندماالفضاء،

فيالفضماءأبحاثمجالفينشاطهااليابانكثفت

أطلقتام،859عامففى.العشرينالقرنثمانينيات

منفصل!تبرنام!نوتبنت.هاليمذنباتجاهفيمجسين

المعززاتمنوفعالةصغيرةمجموعةإنشاءعنهمانتج

أهـ-الصاروخأصبح،ذلكإلىوبالإضافة.الفضائية

الهيدروجينيستخدم-الحجممتوسطمعززوهو-)1-+(

أطلقت،م0991عاموفي.للتشغيلجاهزاوقودا،السائل

قمريا.مجسااليابان

مركزمنالمدارإلىصغيرةبحثيةأقمارااليابانترسل

حوالىبعدعلىتايخجا،جزيرةفي،الفضائيكاجوشيما

قطعةتطويرعلىالعملالآنويجري.الجنوبإلىكم9ء

الدولية.الفضائيةألفالمحطةمعملية

لهاقمرأولالصينأطلقتأم079أبريلفي.الصين

وفي.حأ-2ال!طلاقمركبةمقعلىالفضاءفي

شملتمتميزةفضائيةتقنيةالصينطورتالثمانينيات

،المدىوصواربطويلة،السائلالهيدروجينمحركات

لإطلاقمواقعثلاثةوللصين.للاستعادةقابلةوأقمارا

وزيشانج.وتيوانجيوكوانهىالأقمار

يوليوفىمرةلأولالمدارإلىقمراأطلقتالهد.

،المعززاتالفضاءلأبحاثالهنديةالمنظمةوتبني.أم089

علىسريهاريكوتا،جزيرةمنالصواريخالهندتطلة!حيث

الشرقى.الساحلمنمسافة

قمروبرنامجنشطفضائيبحثبرنامجلكنداكندا.

الفضائيالمكوكبرنامجفيشاركتوقد.اتصالات

وتبني.للمكوكروبوتذراعوبناءبتصميمالأمريكى

ألفا.الفضائيةللمحطةأكبرربوتذراعالآنكندا

المدارإلىأقمارهاأولإسرائيلأرسملت.أخرىدول

أمريكيةصواريخأسترالياوأطلقت.أم889عامفي

إيطالياأطلقتكماأستراليا،وسطفيووميرا،منمحورة

المحيطفىماركوسانمنصةمنأمري!جةصواريخأيضا

دولأرسلتكذلك.الكينيالساحلقبالة،الهندي

صواريخإفريقيا،وجنوبوالسويدالبرازيلمنها،عديدة

الفضاء.إلىعلميةسبر

المستقبلخطط

توسئإلىالفضائيالاستكشافخططتدعو

أيضاالإعداديجريوسوفالفضاء.فىالنشاطات

وربما.المريخإلىرحلاتوتنفيذالقمر،علىقاعدةلتأسيس

دولية.بمشاركةالمشاريعهذهمثلتنفذ

منالعديديعمل.أقوىفضائيةمركباتتطوير

الجوية.الفضائيةالطائرةتسمىمركبةإنشاءعلىالدول

إلىتدفعهمعززاتشطلبالذي،المكوكنقيضوعلى

الفضائيةتستطئالطائرة،ذلكبعدعنهوتنفصلالفضاء،

والجو.الفضاءمنكلفينفسهاتدفعأنالجوية

فيوالاندفاع،الطائرةمثلمطارمنالتحليقوبإمكانها

فىوالهبوط،خزاناتأومراحلأيإلقاءدونالمدار،

منأيضاالفضائيةالجويةالطائرةإطلاقويمكنمطار.

.طائراتحاملة

لتصميمجديدةتقنياتأيضاالمهندسمونيختبروسوف

نظمالتقنياتهذهوتشمل.أقوىفضائيةمركباتوبناء

العالية.الكفاءةذاتالمحركاتمثل،الدبالمتطورة

ضعفتساويبقوةالاندفاعالنوويةالصواريخوبإمكان

يمكنمماالداسر،كميةنفسمن،العاديةالصواريخقوة

بعضويفكر.أقلبوقودأكبر،لمسافاتالوصولمنالمركبة

سنواتبعد،الفضائيةالمركباتاندفاعإمكانيةفيالعلماء

المادةأشكالمنوشكلالمادةبينتفاعلاتبفعل،عديدة
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المغيرةالذريةالجسيماتمنتتكونالتيالمادةأي،المضادة

الشحنة.

استكشاففىمأهولةالغيرالمجساتتستمروسوف

نظمتشتملوقد.النجميبينوالفضاءالبعيدةالكواكب

الفضائيةالرحلاتعلىللمسافرينالمتطورةالإعاشة

والمعالجاتالمحميةالبيوتمثلبيولوجيةنظما،الطويلة

.النفاياتتصنيعلإعادةالكيميائية

فيالمنتجاتتصنيعظل.الففائيةالنشاطاتتوسيع

أمدمنذالفضائيةالبرامجمخططيأهدافأحدالفضاء

العملياتبعضتطبيقيؤديأنالعلماءويأملبعيد.

تكونالفضاءفيتصنئمنتجاتإلىالجديدةالصناعية

فيتصنعالتيتلكمنمتانةأكثرأوتكلفةأقلأوأنقى

والادويةالموصلاتأشباهالمنتجاتهذهوتشمل.الأرض

.الفلزاتبعضولمسبائك

الكهربائيةالقدرةأقمارأنالفضاءمن!يبعضويرى

المرآةوحتى.الأرضإلىنقيةطاقةتسليطيمكنهاالضخمة

إلىالشمسضوءتعكسأنتستطيعالضخمةالعادية

وربما،الإنارةتوليدفيمنهيستفادأنيمكنوالذي،الأرض

ضخمةمراةرولمميااستخدمت،أم399عامففي.القدرة

هذاويامكان.منهالمظلمالجانبلإضاءة،الارضمدارفي

02قطرهوالبالغ،بالألومينيومالمغطىالبلاستيكيالعاكس

مساحةيغطيالشمسعنمنعكصرشعاعتسليطمترأ،

كم.4قطرهايبلغ

جديدةفضائيةتقنيةعلىتجاربالعلماءويجري

تسمىورقيقةقويةكوابلاستخدامعلىتنطوي،واعدة

كمأ25طولهالبالغالمربطفبإمكان.الفضائيةا!لرابط

تتولدأنويمكن،دائرتينفضائيتينمركبفنبينالتوصيل

أكثرتقويتهايمكن،مفيدةقوىالمركبتينحركةعن

مغطىمربطيولدأنويمكن.المركبتينإحدىبأرجحة

المجالعبرمرورهاأثناءطاقةالكهربائيللتيارموصلةبمادة

المغنطيسيوالمجالالمربطيعملحيث،للأرضالمغنطيسي

الحثالمسماةبالعمليةكهرباءمنتجينالمولد،مثل

القدرةالطاقةهذهتوفرأنويمكن.الكهرومغنطيسي

الفضائيةالمركبةوبإمكان.فضائيةمحطةلتشغيلاللازمة

فضائيةمركبةبينالصافيةالأحمالنقلأيضاالمربوطة

فضائية.ومحطة

وزارةعملت،العشرينالقرنثمانينياتأوائلومنذ

مضادةفضائيةدفاعيةنظمتطويرعلىالأمريكيةالدفاع

الدفاعمبادرةالمشروعهذاويسمى.النوويةللقذائف

".النجوم"حرباسمأيضاعليهأطلقكما،الاستراتيجي

الأسلحةاستخدامالاستراتيجيالدفاعمبادرةولإمكان

المهاجمةالقذائفلتدمير،الصناعيةالأقمارعلىالمحمولة

علىالبرنامجتجاربمنالعديدوينطويطيرانها.أثناء

الفضائية.القدرةأوالفضائيالدفععلىتطويراتإدخال

الاستراتيجى.الدفاعمبادرةانظر:

بالاصطدامتهددالتيالكويكباتكشفكانوربما

البشرية،علىمجزمردودذيفضائينشاطأهمبالأرض

،بالمتفجراتمحملةفضائيةمركبةإطلاقيمكنحيث

بعيدالطردها،الكويكباتهذهمثلمنبالقربوتفجيرها

.الأرضعن

لتمكينمتقدمةحمايةتقنياتتطويرويمكن

داخلأكثرالتوغلمن-بعدفيماوالناس-المجسات

وتدعو.الشمسمنأكثرالدنوأوالإشعاعيةالأحزمة

علىللتعرفالجهودمنالمزيدلبذلأيضاالخطط

هناكتكونفربما.الكونفيالأخرىالذكيةالكائنات

إشماراتمنهاالانتصلنا،الكونفىأخرىحضارات

كشففىوالفشلعليها.التعرفالإنسانعلىينبغى

يكونربما،البحثمنسنواتبعد،الإشساراتهذهمثل

مهما.ذاتهحدفي

الرس!ناسابرنامجيدعوالقمر.علىقاعدةتأسيس

أوائلفيالقمر،علىقاعدةإنشاءإلىالفضاءلاستكشاف

مخططيمنالعديدويعتقد.والعشرينالحاديالقرن

اتجاهفيمهمةخطوةالقمرعلىقاعدةإنشاءأنالفضاء

إمكانيةأيضاالعلماءيدرسوقد.المريخعلىقاعدةإنشاء

من،والفلزاتالأكسجينمثل،القيمةالمواردعلىالحصول

القمر.

إلىالناسإرساليكونربما.المريخإلىالناسإرسال

وقدالفضاء.استكشاففيالتاليةالعملاقةالخطوةالمريخ

والعشرين.الحاديالقرنأوائلفىالرحلةهذهتحدث

حواليوإيابا،ذهابا،واللأرضالمريخبينالرحلةوتستغرق

الكبرمنتكونأنينبغىالفضائيةالسفينةفإنولذا،عامين

مثلالحياةضرورياتمنمايكفيحمليمكنهابحيث

مناسبحيزوتوفيرالموارد،منوغيرهماوالغذاءالوقود

الطاقم.لسكن

الشمس،حوليدورانوالمريخالأرضمنكلاولأن

.بشدةيتغيرالاخرإلىبالنسبةمنهماكلموقعفإن

بحيثبينهما،مسافةأقربلتكوينيصطفانفالكوكبان

فقطقليلةلأسابيع،يمكنماأقلبينهماالرحلةتكلفةتكون

تبدأأنيجبالتيالفترةهذهوتسمىشهرا.26كل

.الإطلاقنافذةالرحلاتخلالها

لأنهالقمرإلىالوصولمنأسهلالمريخإلىوالوصول

الفضائيةالسفينةوبإمكان.جويغلافعلىيشتمل

صواريخ،إطلاقأو،العلويالجويالغلافعلىالانزلاق

المدارومن.المريخحولمدارفيوالدخولسرعتها،لتقليل
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.وديموسفديوس:المريخقمرياستكشافالرواديستطع

فهماولذاماسورين،كويكبينالقمرانهذانيكونوقد

تؤسسوقدالعلماء.لدىخاصاهتمامدائرةضمنيقعان

لعضويعتقد.فوبوسعلىقاعدةالأولىالمأهولةالرحلات

يمكنثل!أومعادنعلىيحتويربمافوبوسأنالعلماء

للصواريخ.وقودإلىتحويلها

يهبطأنبهايمكنالتيللكيفيةتفسيريليوفيما

أخرىمرةويعودوا،تجاربهمويجروا،المريخعلىالرواد

هبوطمركبةتنفصل،المريخعلىفللهبوط.ال!رضإلى

حولدورانهاأثناء،الرئيسيةالفضاءسفينةعنصغيرة

اتجاهفيالهبوطصواربمركبةوتدفع.الكوكب

وتوجه.الكبحمعظماسيوفرالذي،الجويالغلاف

علىآمنموقعإلىالمركبةكبيرصوارلوبراشوت

المرب.سط!ح

منعددتحقيقإلىالمريخيةالرحلاتوتطمح

على،المريخسطحدرالممةتساعدفقد.العلميةالأهداف

علىالمناخيةالتغييراتتوقععلىالعلماح!،المثالمسبيل

مختلفةأعماقمنعيناتأخذالعلماءويستطيع.الأرض

جيولوجيةتوفروقد.الدراسةبغرضالمرلوقطيهتربةمن

يستمروسوف.الشمسيالنظامتاريخعنمعلوماتالمريخ

حياةلأشكالأحفوريةبقاياأو،حياةوجودعنالبحث

الكوكب.دمسطحعلى،منقرضة

منالإقلاعكبير،حدإلى،المريخمنالإقلاعويشبه

فيالارتباط،المريخيةالهبوطمركبةفبإمكانالقمر.

إلىالعودةأجلمن،الرئيسيةالفضائيةبالسفينةالفضاء

المريخ،أوفوبوسعلىدائمةقواعدتؤس!وقد.الأرض

.مباشرةالأولىالرحلاتنجا!بعد

يأمناخمنالمريخمناخإلىأقربالأرضومناخ

يمكنء،الدفأوالهواءمنالمزيدتوفرماوإذاآخر.كوكب

يصبحوقدكبير.حدإلىالأرضمناخالمريخمناخيشبهأن

المريخسطحتدفئةالقادمةالقرونفيالمهندسينمقدورفي

منمواديجلبونوقد.ضخمةشمسيةمراياباستخدام

نأيمكنالزمنوبمرورالهواء.لتكثيف!الكويكبىالحزام

الحياةالبشرمقدورفىيصبحبحيث،المريخمناخيتغير

هذهوتعسمى،للحياةداعمةنظملااستخدامدون،عليه

اليابسة.تكوينالعملية

فيهيعيشالذيالزمنمجىءبعفالناسويتخيل

زمنيأتيبأنويتنبأون.فيهويعملونالفضاء،فيالناس

،هناكويموتونويعيشونالفضاء،فيالناسبعضفيهيولد

المستعمراتأنويعتقدون.الأرضأقدامهمتطأأندون

المأوىتوفرأنيمكن،المحورةالكواكبأو،الدائرةالفضائية

اليوميأتيأنيمكنالبعيد،المستقبلوفى.الناسلملايين

عددهممنأكثرالفضاءفيالبشرعددفيهيكونالذي

.ال!رضعلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وتدريسهم،اختيارهمطريقةوعنالفصاء،روادعنالمعلوماتم!لمزيد

التالية:العلميةالمقالاتأيضا:وانظرالففماء.رائدالطر:

التراجم

فيمهمةشخصياتحدولالظر:المضاء،روادتراحمعلىللحصول

هتشينجزروبرتجودارد،أيضا:الوالففاء.رائد!قالةفىالفضاء

فرنهر.،براونفون؟

الجظمات

والفصاءللطيرالىا!طنيةاالإدارة

الأوروبيةالمضاءوكالة

شاعل!ا

الكونيةالأشة

الهصائيهملتلسكوب

الحاذبية

علم،الحارحيةالحياة

النماثالدفع

رالرادا

رحل

لزهرةا

الحتمها!

علةذاتأخرىلات

الدبالمفتىمحتبرالصاروخ

المدارردعطها

بانكجودرلمرصدطبالمصاء،

للفضاءجونسونمركرالفلك

المريخالموجهةالقديفة

المشتريلقمرا

الفضائيةالملاحةالاق!الاتقمر

النسبيةالمعدقيالر

الشمسيمالظال!صكب

الحراريالواليكنفرالكيب

الموضوععناصر

الففماء-ماأ

السحومبينالفضاء-حالفضاءلداية-أ

الكواكببينالهصاء!-

منهوالعودةالففماءإلىالوصول-2

الفضائيةالمركبةتجهيز

الحاذبيةعلىالتعل!ب-

الأرصإلىالعودةخ!

الفضاءفىالعيت!-3

الفضاءأحطارمنالحماية-أ

الصعريةالحاذدية-ب

الفضاءفىالأساسيةالمتطلباتتأم!!-ج

الأرصمعالاتصال-د

الفصاءفيالعملهـ-

الفضاءعصرفجر-4

ا!ضاءافيللطرادالمبكرةالأحلام-أ

الأولىالعضائيةالصواريخ-ب

الأولىالصناعيةالأقمارج

الفضاءسباق-د

الهضاءأنشطةوإدارةتمظيمهـ

الففمائيةالمجسات-5

مهمتهالفصائيالمجسيمحزكيص-أ

المأهولةغيرالمبكرةالامشكشادصمركباتب
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القمريةالمجسات-ج

المنسمسيةالمجسات-د

المريحمجساتهـ-

الزهرةمجسات-و

لعدهوماالمشتريمجساتز

المذدباتإلىالموحهةالمجسات-خ

الففماءفيالناس-6

الفضاءفيالماسأول:وميركوريفوممتوك-أ

الأفرادالمتعددةالفضائيةالرحلات:وحمينيفوسخود!

القمرإلىمهمةأدولو:-ج

القمرإلىللوصولالسوفييتيةالمحاولات-د

الاختباري!مويور-أبولومشروعهـ-

الففمائيةالمحطات-7

سكايلا!رساليوت

ب-مير

خ-ألفا

الفف!ائيةالمكوكات-8

المكوكعصكربداية-أ

المكوكيةالبعثاتأدواع-ب

تشالنجركارثةج

أخرىمرةالفضاءإلىد

السوفييتىالفضائيالمكوكهـ

الفضاءفىأخرىدول-9

الأوروبيةالدول-أ

بانالياب

لصينا-ج

لهندا-د

كنداهـ-

أخرىدول-و

المستقلخططأ-.

أقوىفضائيةمركباتتوير-أ

الفضائيةالشماطاتتو!ميع-ب

القمرعلىقاعدةتأمسيس-ج

المريخإلىالماسإرسال-د

أسئلة

؟4ماريرالفضافطالمجسأنجزماذا

علىالصسريةالجاديةتؤثركيفالصغرية؟الحاذبيةما-2

الفضاء؟فيالمسافرين

للمريخ؟المأهولةالبعثةم!المتوقعةالعلميةالأهدافما-3

الدفع؟الصاروحيولدكي!-4

انطلاقهلعدتشالنجرالفضائيالمكوكتحطمإلىأدىالذيما-5

؟مباضرة

؟القمريالمدارياللقاءما6

؟بدأتومتى؟مأهولةدوليةلضائيةبعثةأولما-7

المدار؟فىبالوقودإمدادهايعادفضائيةمحطهةأولما-8

الفضاء"؟لم"ممباقبدأكيف9

علوأيوفي؟الجويالغلا!يمدأالأرضعنعلوأيمن01

ينتهى؟

.السفاريانظر:الصيد.رحلة

بهاقامالتيالتاريخيةالرحلةهيالكيرىالز!حلة

منهروباإفريقياجنوبأواسطعبرالهولنديونالفلاحون

عشرةنحوقاموقد.الكابمستعمرةفيالبريطانيالحكم

سنتيبينالشاقةالطويلةالرحلةبهذهشمخصالاف

فيماوعرفوا.الثيرانتجرهاعرباتفيأم838و1835

التاسعالقرنسالثلاثينياتفي!!ريقياجنوبفى،الداخليةللمناطق،الكبرىبالرحلةقامواالذي!الهولمديينم!الروادالفلاحونهم!رتريكرز

.الحرةالأوراعولاية،التراسمفاللمنطقةالمؤسسونوهمعشر
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الفورتريكررنصب

الرحلةيسجلالتذكاري

وانجازاتالكبرى

الهولسديينالفلاحين

فياستقرواالذينالأوائل

منالداحليةالأجزاء

أقيمإفريقيا.جنوب

خارجتلفوقالنصب

لأكثريرتفعوهوبريتوريا.

مزا.04م!

فىالمتقدمينالروادتعنيكلمةوهيتريكرزفورباسمبعد

اللغة.،الافريكانيةانظر:.الأفريكانيةاللغة

قلةفيتتمثلالشمالنحوالهجرةأسبابوكانت

توقف.الكابمستعمرةفيوالعمالةالزراعيةالأرض

الحرببعسببالشمالنحوالهولنديينالمستوطنينزحف

الجبهةمنطقةفىيعيشونكانواالذينالكوهساقبائلمع

للرحلةالمباشرالسببولكن.الكابمستعمرةمنالشرقية

الهولنديينالمستو!نبينالسياسيةالاختلافاتكان

ال!نجليز.والحكام

ومع.أم608سنةمنذالكابمستعمرةالإنجليزاحتل

الشرقيةجبهتهاعلىالسيطرةبدأوا،أم828!شةحلوأ!

والكوهسا،الهولند!ينجماعاتبينللفصلالمضوبة

تحتأنفسهمالحدودمنطقةفيالهولنديونالفلاحونوجد

منشمكنوالمبحيثباطراد،الاستعماريةالنظمسيطرة

بكيفيةيتعلقفيماحتىنظمهناككانتلقدشىء،عمل

لسنة05رقمالقانونمنالجبهةفلاحوامشاء.الخدممعاملة

العمالأعطىوالذي،الخصوصوجهعلىأم828

بصرفالقانونأمامالمساواةمبدألهمتضمنحقوقاالملونين

.اللونعنالن!

الأفارقةالزعماءبينالحربلجبهةالأخباروصلتوقد

البعثاتعادتثمالأمميهانى.انظر:.الداخلفيالختلفين

الهولنديةأصيدأورحلات،الإنجليزيةالتن!ميرية

أراضبوجودالاعتقادبسببالداخلإلىالالممتكشافية

أم834مشةوفي.هناكاستغلالهايمكنوعمالةشاسعة

بفكرةيأخذونالهولنديينالفلاحينزعماءبعضبدأ

الداخل.إلىالتحرك

الفيلةصائديمنمجموعاتغادرت.الرحلات

مشةرينسبيرجفانوهانزترسشاردتلويص!بقيادة

منجزءايكونوالمالمسافرينهؤلاءولكن.أم835

فقدالكبرىالرحلةباسمبعدفيماعرفتالتىالهجرة

الرحلةمنالنوعبهذاتقومالناسمنمجموعةأولكانت

فقدبوتجيتر.هندريكيقودهاكانالتيالمجموعةأعضاءهم

عامنهايةفىالشمالباتجاهورحلواأورانجنهرعبروا

.أم835

تجرهابعرباتعائليةمجموعاتفيالمهاجرونارتحل

والماعز.والأبقارالأغنامبعضمعهموقادوا.الثيران

يخدمونها.التيالعائلاتالخدموصحب

ولكنأساسا،فالنهرتحاهبوتجيترجماعةرحلت

أكتوبرفيندبيلىقبيلتهرأسعلىهاجمهممزيليكازي

الرحالةدافعوقد.المنطقةعلىيسيطروكان،أم836عام

دائرةفىعرباتهمبسحبفيج!ضبفيأنفسهمعن

هاجمواأم837عاممنينايروفيلاجر.باسمعرفت

خار!ندبيلىقبيلةوطردوامزيليكازي،عاصمةموسجا

القديمةالمملكةبأنبوتجيترادعىوعندئذ.المنطقة

نهرعبرالواقعةالأراضيفيولأتباعهلهصارتلمزيليكازي

الغزو.بحقالفال

ثمالش!النحوريتيفبيتهوآخرقائدواتجه

أجلمنمعهحوارادينجانالزولوملكوأجرى،الشرق

وبداناتالفيالرحالةمنالرئيسيالجزءبتوطينلهالتصريح

لكعسبيماطلكانربماولكنهذلك،فيراغبادينجان

بطرائقالزولومملكةريتيفهددفقدجانبهومن،الوقت

عامفبرايرمنالسادسفيلاتفاقالتوصلتم.عدة
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يرأسمنفصلةمحموعاتفيالفورتر!كرزالرحالةسافروقد.الكاب

المجموعة.داخلم!قائدمنهامجموعةكل

ريتيفولكن.ناتالفيالإقامةللرحالةيضمنأم838

ذلك.أعقبتالتيالاحتفالاتفىجميعاقتلواوجماعته

دخلواالذينالرحالةكللقتلمحاربيهدينجانأرسلثم

وسحقهابوتجيتربقيادةالإنقاذقوةعلىالقضاءوتم.ناتال

قائدناتالإلىوصلأم838سنةنوفمبروفي.إيتالينيفي

وفي.قوةرأسعلىبريتوريوسأندريسهوللرحلةجديد

وفتحالزولوهزمتديسمبر16فيالدماءنهرموقعة

.ناتالفيالمهاجرينللإقامةالويق

بدولةالاعترافباصرارالبريطانيةالحكومةرفضت

للقانونخاضعينواعتبرتهم،قانونيةدولةالمهاجرين

فيالسلامناتالفيالمهاجرينهجومهدد.البريطانى

،قصيرةحربوبعد.البريطانيةللمستعمرةالشرقيةالجبهة

.أم842عاممنيوليو15فيناتالعلىالإنجليزاستولى

الترانسفالولايةإلىناتالفيالمهاجرينغالبيةهاجرت

أخيرابريطانيااعترفتبها.واستقرواالحرةالأورانجوولاية

سنةوفي،أم852عاممستقلةجمهوريةبالترانسفال

الاورانجولايةباستقلالأيضاالإنجليزاعترفام854

.الحرة

.ناتال:أيضاانظر

ينمو،التناسليةالمرأةأعضاءمنمجوفعضواد!حم

أسفلمنبالقربالرحميوجد.الولادةقبلالجنينبدأخله

الكمثرىثمرة،الحاملغيرالمرأةعنديشبهوهو.البطن
391ةسور،حمنلرا

الرحممؤخرةوتتكوناليد.قبضةبحجمويكون،المقلوبة

إلىوتؤدي،الرحمعنقتسمى،للعنقمشابهةقناةمن

إلىبالمهبلثم،القناةبهذهالطفليمرالولادةوعند.المهبل

الجسم.خار!

الأوعيةتتجمع،الحيضهمشواتخلالشهركلوفي

الرحمويكون،الرحمبطانةداخلوالخلاياوالغددالدموية

يحدثلمفإذا.مخصبةأوملقحةبيضةلاستقبالمهيأ

بالحيض.يعرففيما،بداخلهتجمعماالرحميفرز،التلقيح

البيضةفتلتصق،الإخصابأوالتلقيححدثإذاأما،

أنسجةوتكونجنينا.لتصبحوتنمو،الرحمبجدارالملقحة

وتقوم.المشيمةيسمىمقوساعضواوالجنينالرحممن

منوالتخلصوالأكسجينبالغذاءالجنينبإمدادالمشيمة

الهضم.بقايا

ضعفمرة42حواليالحملفترةخلالالرحميتمدد

3،الرعضلاتتنقبضالولادةوعند.الطبيعىحجمه

منأخرىموجةوتصدر،الرحمخارجالجنينوتدفع

الولادةوبعد.الخارجإلىبالمشيمةتدفعالعضلاتانقباض

الطيعي.حجمهإلىالرحميعودأسابيعبعدة

الحيض.التكاثربم،الرحماستئصالأيضا:ان!

القرانسورمنالرحمنسورة.سورة،اد!حمن

الحامسةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنيةالكريم

تسميتهاجاءت.ايةوسبعونثمانآياتهاعدد.والخمسون

كفارعلىرداالرحمنحقيقةيبينمفتتحهالمجيءالرحمن

لهمقيلهـاذا)تعالىقولهنزولعندقالواالذينمكة

فأنكروه.6.:الفرقان!الرحمنوماقالواللرحمناسجدوا

علمتا:الرحمن):تعالىفقالالرحمننعرفلاوقالوا

.4-أ:الرحمن!البيانغلمهإرزالإنسانخلق-"!القرآن

السوركسائرتعالج،المدنيةالسورمنالرحمنسورة

الإسلامية.العقيدةوأصول،التشريعموضوعاتالمدنية

الكثيرةونعمه،الباهرةاللهآلاءبتعديدالسورةابتدأت

مقدمتهاوفيعد،يحصيهالاالتيالعباد،علىالظاهرة

ثم.الإنسانعلىالكبرىالمنةبوصفه،القرآنتعليمنعمة

الجليلة،أدلهبالاءالناطقةالوجود،صحائفاسمورةفتحت

دلائلعنالسورةوتحدثت.لاتحصىالتيالعظيمةواثاره

الكبيرةاسمفنوتسخير،الأفلاكتسييرفىالباهرةالقدرة

الجواروله)الشاهقةالجبالوكأنهاالبحار،عبابتمخر

ذلكبعدثم.24:الرحمن!كالأعلامالبحرفيالمنشآت

تطويالمنظور،الكونلصفحةالسريعالاستعراض

عليهامنكل)بأسرهاالخلائقوتتلاشىالوجودصفحات

،62:الرحمن!والإكرامالجلالذوربكوجهويبقىث"فان

حالعنفتحدثت،القيامةأهوالالسورةوتناولت.27

!بر!*بماا!!!ءكاء؟إ؟!!و؟بخ!بر،*!عرزالآ!!كاإءقىع!برغ!:!3صص!

اىطلأ!!!"يحمهه!ء!ااء؟،ءىضء*3؟!صاآش؟!!عغآرربزكأ!لعلويوكا3-ركا

ررلم"!!ءكاجكا!ع!كا؟"كا-شئيا+!

ئر؟ا!ىا!*لإافيكا،فيكأ!!1،!!الما،ع!-بهيلرسييرج-ل!

كا3ء!ءص،اتز!آ؟آبرع"!رزجميما!!اا!أ!-للرا-
ا!أ%لأإ/!،!ا3!3ررإ!؟4"يلأيمرزء

ا!!!*كر!!!؟سلأيركاكا،

"،3،خصاء!بمصصلأ؟!قي7كاايرض!!7!كا!كا3

كا!؟!ىو؟ل!س2كا!!!نرءص!ألمتمغ،برا؟كا!؟!!-؟3!+لب!رجلث!

إ*يربرء!كأ؟كا/7اءأ؟غ!يصرزائمنرا2!أ!؟!1ربا..،لمكاكا1/لالور.

!!!،1ا!*!واع!!،!رز!اعلمرر،ير!!!ءلأ!ا!كا.!"*-،-/!.ء!!.33كا"مر

،الم!ا!1ا!،؟،ء!تربربررز!لح،ئركز?لآءزر،!كا

في،ء؟!**ا؟ى!؟؟ئربر؟*!فى؟!ير؟؟ئخ!فيآ3!9م!ء/3

!!أيرنرقي؟!ئريزإسفيكأ!؟آ؟رزأ!كاا3برير*،!؟يرلاورالة-!ى9!!لأ"ء!ء!"!،،خ!"!عإكا

؟!ي؟لمكألحرزأ!أءكا؟؟ا-ءوئجو"."؟!"ل!كا،3كا

!؟تر4ص!ثرقي؟اكابر!ع"آ*ير!كاللبيرجسكالاأكا*كا!!كا!!كا

كا،اتن؟*ا؟?!،"؟نجبلومف!تي!"8*كاالأ!؟!ىيراأالمكالم!ءكا/سفلا!ءكاثمى!الاالئهرمعركه

3/-//.3يرلم،!كاءايريراكااكا!ععىكاكاء؟*!م8381

كاضمث!عمزيه!"//-!ير3بر،اكأ!؟!في!ع!،ء!ناتالبورت

/"9ثكارزء""،كاكا""""الأ،كاأ:انرأ*!لآ!!بر!!!س!*كأ!؟!!()ديربان

ىض-كاكا!ى!""،سلإكاا!!اء!!كأ!ب؟!لم!اا؟ضص

كاكا!ركا/ء/،ءكالآاا+أ؟لمء!كا،!!اررلملمبر!*ء/المح!ط

كا"كارلاكا؟كائميبزكازركاء+31ء

ى"ؤيمئهثبمكا"هج!كأر"ءع-!ة،!!كاأووذى

كا،/كااءكابرهجوأيمافيسظلا!!!الشرقيهكا؟لحدق-ت

إليرإليث!--تهح!-خشبورتميل002



قعةمو،حيبةلرا491

ذلكفيوالشدائدالفزعمنيلاقونهوماالمجرمينالأشقياء

للمجرمينالعذابمشهدعنالحديثوبعد.العصيباليوم

منشيءفيللمتقينالنعيممشهدالعسورةعرضت

الرحمن:جنلان!ربهمقامخافولمن)والتفصيلالإسهاب

عليه،والثناءوعلا،جلاللهبتمجيدالسورةوختمت46.

الرحمن.لسورةختامأنسبوهو،عبادهعلىأنعمماعلى

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

الختار.عمرانو:.موقعة،الرحيبة

تطيرالأزهار.منالعديدتنتجهسكريسائلالر!حيو

الموجودبالرحيقلتتغذىأخرىإلىزهرةمنالحشرات

احتكاكمنبدولاالغدد.حيث،الزهرةقاعفيعادة

نأالحشراتوعلى.الرحيقلبلوغاللقاحبحبوبالحشرة

كما.أخرىإلىنبتةمنهذهاللقاححبوبلتحملتنطلق

عسل.إلىوتحويلهالرحيهتبجمعيقومالمحلأن

لنحلة.ا:أيضاان!

ويسمى.ناعمةقشرةذو،الخوخمننوعالردحيقالي

الأصفرلونهيكونما،عادة،والرحيقاني.النكتارينأيضا

وهو،أمحادياالخوخمنأكثربديىجة،الحمرةإلىضاربا

الأصفروالخوخالرحيقانىمنوكل.منهمذاقاأطيب

منذالصينفيزراعتهماتمتوقدنفسهللنوعينتمي

أساسيةبصفةيزرعالخوخمثلوالرحيقاني.سنة005/2

البحرحوضمناخمثل،معتدلبمناختنعمالتيالمناطقفي

شماليفيمحميةأماكنفيزراعتهيم!شكماالمتوسعط،

ىءكأكاءير،/ءى

بر!كا4ىخ!ء73

سء؟لا!طىيريم!ثروصلم!

ولداحلهاالملممص!،عمةالحارحيةقشرتها،الحوحتشمهثمرةالرحيقانى

.حدةوا!صةبدرة

جذورعلىيطعمفانه،الفقيرةالتربةشيأما.المتوسطالبحر

)الهجائن(.واللوزالخوخمثلتطعيم

.الخوخ:أيضاانظر

ألفقصصمنعرفالحجما،ضخمخرافيطائرالرح

بحيثالضخامةمنولكنهالنسر،يشبهوهو.وليلةليلة

وليلةليلةألفوفي.مخالبهبينفيلايمسكيست!%ن

زعموقد.العملاقةبيضتهرأىأنهالبحارالسندباديروي

سمعوقدمدغشقر.جزيرةفييعيمقكانالطائرأن

ن!معينموسمفيإنهيقولونالجزيرةفيالناسبولوماركو

.الجنوبجهةمنالطائرظهر،السنة

طائر.،الفيل:أيضاانظر

وفنوالاثارالأبنيةفيكثيرايستخدمصخرا!ظم

وأالدولميتأو،ال!صلسيتمنأساساويتكون،النحت

الصخرمننوعوالرخام.ال!صربونيةالمعادنتللثمنمزيج

.المتحولالصخرانظر:.الجيريالحجرمنيت!صنا!لتحول

فيتكونتالتجاريةالقيمةذاتالرخامأنواعومعظم

الكمبري.العصرقبلماأوائلفيأوالقديمةالحياةحقب

فيبماالدولمنعددفيالرخاموحدكما.الأرضالظر:

وإيطالياوالهندواليونانوبريطانياوفرنسابلجيكاذلك

كبيرمخزونأيضاالجنوبيةأمريكابدولويوجدوأسبانيا.

جورجياولايةتقومالمتحدةالولاياتوفي.الرخاممن

.الرخامبإنتاج

طريقعنالجيريالحجرمنالرخامش!صن.الخصائص

وتؤدي.للأرضالخارجيةالقشرةعلىوالضغطالتسخ!ت

وبنيته،تركيبتهفيالجيريالحجرتحولإلىالقوىهذه

الموادتبلرويعادالتبلر.بإعادةالعمليةهذهوتسمى

الكربوناتمعادنوكذلكالجيريالحجرفيالمتحجرة

الخشنةالمتبلرةالكلسيتحبيباتلتكونفيهالأصلية

.الكبيرة

إعادةأثناءالجيريالحجرفيالموجودةالشوائبوتؤثر

وتكون.المتكونأطرخامالمعدنيالتركيبعلىالتبلر

درجةفيالكربوناتمعادنفيالموجودةالسليكاشوائب

وفيالمرو.بلوراتأوالشرتنسبياالمنخفضةالحرارة

الكربوناتمعادنمعاسمليكاتتفاعلالعلياالحرارةدرجات

الحرارةدرجاتفيأما.والفور!شريتالديوبعسيدلينتج

اللارنيتمثل-النادرةالكالسيوممعادنفإنجداالعالية

بهاكانوإذا.الرخامفيتتكون-والرانكنيتوالمونتيسليت

المعادنوبعضوالطلقالسربنتينتكونيحدثفقدماء

والألوميناالحديدوجوديؤديوقد.الأخرىالمائية

بعضوفي.والماغنتيتالهيماتيتتكوينإلىوالسليكا



3،ء،!/-؟كا-خ-بز3--،،3؟لإ!ص!ءصصكأ"ئرين*في!زر!في1؟3\!غئ!

الدولميتأوالكلسيتمنأساساوش!ضن.متعددةبألوانلمحوجدالرخام

التيهيالمعادنفيالموحودةوالشوائ!.المعادنهذهمنمزيجأو

.الألوانفيالاختلافإلىتؤدي

يرع3غ"-خش3-لاى

7ء!--7!رئن3!كا

لإضيرى!بهيمبربر!به!ثن!ئن،غ

)المبينةوالحوائطوالمكاتبجدابا،بناءححرلحعلهالرخامجمال

.مالىظمنمصنوعة(أعلاه

الرخاملق!عحاصةمعداتتستحدمالمحاجر.منالرخطماستخراج

المحاجر.منوإرالتهكتلإلى
591تياخولرا

العقيقلتكونالشوائبهذهكلتتفاعلقدالحالات

والبيروكسين.نبلندوالهورالأحمر

ألواناالرخامالشوائبعنتنجمالتيالمعادنتعطي

.اللونأبيضالكلسيترخامأنواعأنقىويكون.متباينة

إلىالهماتيتعلىيحتويالذيالرخاملونويتحول

الأصفر،إلىالليمونيتعلىيحتويوالذيالأحمر،

الأخضر.إلىالسربنتينعلىيحتويوالذي

متساويةصفائحإلىبسهولةالرخامفصليمكنولا

ماإذاالصخرةتتهشمفقدبعنايةفصلهويجب،المقاس

بآلاتالرخامكتلاستخراجويتم.المتفجراتاستخدمت

لييحددبالصخر.وثقوبأخاديدحفريتمحيثالتخديد

،والثقوبالأخاديدمنبدوائرالرخامكتلةالتعدينرجال

الكتلةبفصلويقومون،الفتحاتداخلالأوتاديدفعونثم

بها.المحيطةالصخورعن

القدممنذبالاهتمامالرخامحظي.الاستخدامات

قدماءاستخدمفقد.والتآكلللنارومقاوتهوقوتهلجماله

واستخدم.وتماثيلهمأبنيتهممنالعديدفيالرخاماليونان

كارارةمنالواردالرخامأنجلومايكلالإيطاليالفنان

وفي.بهالخاصةالنحتأعمالمنالعديدفيبإيطاليا

تنيسيولايةمنالوأردالرخاماستخدامتمالمتحدةالولايات

سي..ديبواششطن،للفنونالقوميالبهومنأجزأءفي

الضوءأنأي،شفافلأنهالكلسيترخامويستخدم

ينعكص.أنقبلالرخامسطحتحتقصيرةمسافةيخترق

الأعمدةبناءفيالملونةالكبيرةالرخامكتلاستخدامويتم

قطعسحقويتم.الأبنيةمنأخرىوأجزأءوصئالأرضيات

مادةوأستخدامهاالنهايةفىطحنهاأوالصغيرةالرخام

يتمكما.الأخرىالمنتجاتوبعضالصابونفيكاشطة

رصففيأيضاالمطحونأوالمسحوقالرخاماممتخدام

التربة.علاجومنتجاتالأسقفموادوتصنيعالوق

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الصخورالصحريالتحول

اليمانيالعقيقالبناءححر

الكربولاتالجيريالحجر

فن،النحتولميتلدا

بأيةمزودةغيرالجسمرخوةحيواناتتا!دحوب

المحارو،والحلزونات،القواقعالرخوياتوتشمل.عظام

ومعظم.والأخطبوطوالحباروالمحار،البحر،وبلح،الملزمي

.الرخوةأجسامهاتحميصلبةصدفةلهاالرخويات

خارجيةصدفةلهماليسوالحبارالصبيدمثلوبعضها،

وتعرف.أجسامهماداخلتنموخاصةصدفةلهماولكن

الصبيدفيالحبارعظمأوالبحربلسانالصدفةهذه
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مثل،الرخوياتمنقليلةأنواعاأنكما.الحبارفيوبالقلم

علىصدفةلهاليسالحلزوناتوبعضالأخطبوط

الرخوياتأصدافعنالمعلوماتمنولمزيد.الإطلاق

.الأصدافانظر:تكونها،وطريقة

يعرفالجلديشبهعضوبجمئالرخوياتيوجد

الصدفة.يكونالذيوهو،الصدفةبطانةأوبالبرنس

وتضيفهاالسائلةالصدفةمادةالبرنعرحوأفوتفرز

في-البرنسلشكلكما.الحيواننماكلماللصدفة

حولصلداكطاء-الخارجيةالصدفةعديمةالرخويات

الجسم.أعضاء

أنواعهافبعضالعال!ا.أنحاءمعظمفيالرخوياتتعيمق

بعضتوجدكما،للمحيطاتالسحيقةالأعماقفييعيش

الأشجار،ذاتالمرتفعةالجبليةالمنحدراتعلىالأنواع

وبغض.الجافةالحارةالصحارىفيأخرىأنواعوتعيش

يجبالرخويالحيوانفيهيعيم!الذيالمكانعنالنظر

الرخوياتفمعظمحيا.ليبقىرطبابجسمهيحتفظأنعليه

تعيع!أنذلكمثال،الرطبةالأماكنفيتعيعقالأرضية

التربة.فيأوالأورا!تىتحت

الرخوياتأهمية

في،الناسمنفكثيرطعاما.أساسااشخوياتتستعمل

وتتحول.يومياالرخوياتيأكلون،العالممنمتفرقةأماكن

التيالنافعةالمنتجاتمنالعديدإلىالرخوياتأصداف

.عديدةتذكاريةوهداياوالمجوهراتوالأزراراللؤلؤتشمل

الذياللؤلؤهوشيوعاالأكثرالرخويالمنتجيكونوربما

اللؤلؤ.محاربوساطةينتج

الماءقواقعفبعض،بالناسضارةالرخوياتوبعض

بمرضالإصابةتسببالمداريةالمناطقفيالصغيرةالعذب

وتثقب.المنشقاتداءيسمىالأحيانمعظمفيقاتل

وأرصفةالخشبيةوالقواربالحبالالسفندودةمحارات

الموافأ.

الرخوياتأنواع

المائية،الحيواناتفيمجموعةأكبرالرخوياتتمثل

منمعروفنوع001لأ...حوالىيوجدحيث

حواليسنوياالعلماءويكتشف.المعاصرةالرخويات

لحوالىمتحجراتعلىالعثورتمكماجديد.نوع000/1

آخر.نوع001).00

الحيوانية.المملكةشمعبمنشعبةالرخوياتتمثل

انظر:،الحيوانيةالمملكةفيالشعبةهذهوضعتعلمولكى

.الحيوان

طائفة-أ:هيالرخوياتمنطوائفسعبعتوجد

وأالمصراعثنائيةطائفة-2الأقدامبطنيةأوالمصراعأحادية

الأخطبوطاتطائفة3-الأقدامبليطجةأوالمصراعينذوات

طائفة-4(الأقدام)إسفينيةالأقدامرأسيةأووالحبار

وأالخيتوناتطائفة5-الأقدامزورقيةأوالسنيةالأصداف

طائفة7الصسدفةأحادياتطائفة6-الأصدافعديدات

الأصدأف.عديمات

طوائفأكبر.الأقدامبطنيةأوالممراعأحاديةطائفة

والقواقعوالحلزونات،البطلينوساتوتشملالرخويات

بصدفةمزودةالمصراعأحاديةأنواعومعظما.والولك

مثل-المصسراعأحاديةأنواعبعضولكن.واحدةحلزونية

عاريةاكسسمطةالجصوحلزوشاتالحديقةحلزونات

وتوجد.اليرقيالطوربعدصدفةلديهاليس-الخياشيم

تسمىأستراليا،فىالمصراعأحادياتمنمهمةفصيلة

الحلزوناتبينانتقاليةمرحلةتمثل،الهيليكارونيديفصيلة

جدامختزلةبصدفةمزودابعضهاويظهر.القواقعو

ولامعة.

ولكنهابطونهاعلىتزحفوكأنهاالأقدامبطيةتبدو

القدمهذاويمتدكبيرا.عضلياقدماتستخدمالحقيقةفى

الحيوانتجعلتموجيةبطريقةعضلاتهوتتحركالجسمتحت

القواقعوبعضالبحريةالقواقعمعظموتملك.للأماميتحرك

غطاءيسمىالقدمظهرعلىالغطاءيشبهتركيباالأرضية

ينسحبفإنهالقوقع،ماخطريهددوعندما.الصدفة

الصدفة.غطاءويغلقالصدفةداخلللخلف

اللوامسمنزوجانلهاالمصراعأحاديةأنواعوبعض

فيالحيوانالزوجينأحدويساعد.رأسهاعلى()المجسات

عيناالاخرالزوجلامسيمنكلويحمل.طريقهتحسس

علىعيوناتملكلاأخرىأنواعوهناك،الأنواعبعضفي

بشريطأيضامزودالمصراعأحاديحيوانوكل.الإطلاق

خشنكمبرديعملالكاشطةالزائدةيسمىالأسنانمن

.الحيوانغذاءيكشط

،بالنباتاتتتغذىالتي،المصراعأحادياتومعظم

قليلة،أنواعوثمة.الضعيفةالأ!شانمنبالالافمزودة

الأمعنانمنرزمعدةبها،الأخرىبالرخوياتتتغذى

القوية.

بليطة،المصراعين)ذواتالمصراعثنائيةطائفة

وتشملالرخوياتمجموعاتكبرىثانيةت!صن(.الأقدام

)المحاروالأسقالوبالبحروبلحوالمحارالملزميالمحار

مزودةالمصراعينذواتوكل.السفنوديدانالمروحى(

قويةعضلاتتقومالحيوانيفزعوعندمامتصلتينبصدفتين

زوالحتىمقفلتينوتبقيهمالتقفلهماالصدفتينبجذب

ولكنالحجمصغيرةالمصراعينذواتومعظمالخطر.

قدالذيالعملاقالملزميالمحارمثل،الحجمكبيربعضها

كجم.00211حواليويزنطولآمترمنلأكثرينمو



العملاقالقوقع

الأصدافعديمة

انحططالخيتونالسنيةالصدفة

الملتهبالمروحيالمحار

791تياخولرا

الصدفةأحادية

خطبوطلأا

أنواعوتتحركقويةعضليةقدمالمصراعينذواتولدى

وبعد،الرملأوالطينفيوتثبيتهللخارجالقدمبدفعكثيرة

،مثلالمصراعينذواتوبعض.القدممعنفسهاتقتلعذلك

فيالقدمتستعملالشفريالملزمىوالمحارالأرضبطة

وأالطينفىلأسفلالقدمتدفعفهي.الفجواتحفر

تنقبضثم،الحفرةلتوسعالقدمتتمددالبدايةوفى.الرمل

محارويستطيع.الحفرةداخلالصدفةلتجذبذلكبعد

وأالجامدالطينفيحتىفجواتيحفرأنالفولاس

الناعمة.الصخور

تحصلوهي.أسنانأورأسلديهاليسالمصراعينوذوات

)سيفون(.عضليأنبوبطريقعنوالطعامالأكسجينعلى

كانإذأوالماءالطعامإلىليصليمتدأنويستطئالأنبوب

المصراعينذواتوتتغذى.الرملأوالطينفىمدفوناالحيوان

الخياشيم.بوساطةالماءمنلرشحالتيالنباتيةبالمواد

هي(.الأقدام)رأسياتالحباروالأخطبوطاتطائفة

والنوتي.والصبيدالأرغونوطوتشملالرخوياتأنشط

.المحيطاتفيالرخوياتهذهكلوتعيع!

كبيررأسمنمكونوكأنهالقدمرأسيالحيوأنيبدو

والحبارالأخطبوطويملك.الأقدابممثلتبدوطويلةوأذرع

ثمانيلهوالأخطبوط.بالاذرعمحاطةالشكلقبيةرأسا

الأذرعوتنمو.ولامسانأذرعثمانيفلهالحبارأماأذرع

أسفليوجدانالشكلمتقارىقويينصلبينفكينحول

وهما،الحيوانفريسةبتمزيقالفكانهذانويقوم.الرأس

أذرعهاالأخطبوطاتوتستعمل.الأذرعمنخطورةأشد

علىالقبضفيوأذرعهلوأمسهكلالحباريستعملبينما

والحبارالأخطوطوشغذى.فكيهعبروجذبهاالفريسة

الصدفية.والأسماكالأخرىوالرخوياتبالأسماك

لها(.الأقدام)زورقيةالسنيةالأصدافطائفة

تسمىماوغالباالفيلأ!شانتشبهملتويةرفيعةأصداف

حيوانولدى.الفيلأسنانبأصدافالرخوياتهذه

صغيرا.زورقاماحدإلىتشبهمديدةقدمالسنيةالصدفة

فىالسنيةالأعمدافذاتالحيواناتكلتعي!

المحيط،قاعفيالرملأوالطينفيتحفرحيث،المحيطات

ذاتالحيواناتلدىوليسالماء.فيالصدفةقمةتبرزبينما
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بالحيواناتوتتغذى،عيونولارؤوسالسنيةالأصداف

فمهاداخلتدفعهاالتيالواحدةالخليةذاتوالنباتات

اللوامص.بواسطة

ذاتوهي.الأصدافعديداتأوالخيتوناتطائفة

مثبتةصدفيةصفائحبثمانيمغطاةمفلطحةبيضيةأجسام

متين.بحزامبعضمعبعضها

الخيتونصدفةإلىالأصدافعديدةاسمويشير

ولدىبعضها.معمتداخلةقطعثمانيمنالمكونة

الحركة،فييستخدمهامسطحةكبيرةقدمالخيتون

يجبروحينما،بإحكامبالصخوريلتصقماعادةولكنه

ويملك.كرةشمكلفييتكورفإنه،صخرتهتركعلى

وأعيونلهليص!ولكنوفما،صغيرارأساالخيتون

ذاتالطويلةالكاشطةزائدتهالخيتونويستعمل.لوامس

الصخورمنالبريةالأعشابلكشط،العديدةالأسنان

للغذاء.

شكلفيمعظمهايوجد.الصدفةأحادياتطائفة

صدفةذأتحيواناتالصدفةوأحاديات.فقطمتحجرات

وهىالبطلينوس.بصدفةشبيهةتقريبامسطحةواحدة

أزواجمنالعديدلهاأنفىالرخوياتبقيةعنشاذة

ولهاالكلىمنأكثرأوأزواجستةلهاأنوفي،الخياشيم

بقيةمثللهاولكن.بالسلمشبيهمركزيعصبيجهاز

عنالكثيريعرفولا.كاشطةوزائدةبرنسا،الرخويات

عاداتها.

دوديةرخوياتوهي.الأصدافعديماتطائفة

ماترى.نادراوهيصغيرةبأشواكمغطاةالشكل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحلروكطالمحارالحلزونالأحطسوط

المروحىالمحارالحيتودالسحرأدلى

كطالمكلمحاراالسمنودةدلآرعونوطا

بسلملااالصسيدا!لأصدا

حيوان،لنوتىالتوبالبطلينوسا

الولكالضحلةالمياهقوقعببالمحر

الكوكلالحيودك

لمحارالحارا

(.الصاروخيعمل)كيصالصاروخانظر:.الفعلرد

فيالكبرىلندنمنطقةفيإنجليزيةضاحيةرديردج

وتضم.نسمة006/022معكانهاعدديبلغ.إنجلترا

منوأجزاءووودفوردووانستيدلإلفوردالسابقةالمراكز

وتشملأساسالمسكنيةمنطقةوهى.وداجنهامشيجول

معداتوإنتاجالخفيفةالهندسيةالصناعاتفيهاالصناعات

.الاتصالات

الكثيرةالجافةالمناطقفيتنبتصعيرةريةأزهارالزباء-الردبكية

الشمالية.أمريكافىالحشائثر

إشعاعذاتصغيرةبريةزهرةالزياء+الرددكية

بنفسجيبلونالشكلمخروطيووسطهاأصفربرتقالي

الجافةالحقولفىالأزهارهذهوتنبت.السوادإلىيميل

إلىالمكسيكشمالىمنالشماليةأمريكافيالطرقوعلى

وقد.ساقكلعلىواحدةزهرةوتنبتكندا.جنوبي

وسطحها،قويةفهيأوراقهاأما.سيقانعدةللنباتيكون

وهذه.الساقعلىمتعاقبترتيبفيوتنمو،أشعث

مايوشهريمابينالفترةتتفئفيالمبهرجةالأزهار

النباتكليقلعأندونتقطفانالصعبومنوأكتوبر.

ضارا.عشباتصبحأنويمكن.متينةسيقانهالأن

زهريةنباتاتمننوعا25عدىيطدقاسمالردييكيا

منأي،والعاليالمتوسطبينالارتفاعفيتتفاوتصفراء

الكثيرويزرع.الشماليةامريكاوموطنهام(2إلىسم3.)

زهرةتزرعالتيالشائعةالأنواعومن.زينةنباتاتمنها

السوداء.العينذاتوالزنبقةالكستبان

المناطقفىالصرفجيدةالتربةفىزراعتهاويفضل

حتى،ذبلتإذاالزهريةالرؤوسإزالةويجب،المشمسة

أواخرفىالنباتتشذيبوينبغيمكانها،أخرىتنمو

الخريف.

فيالردةحروبأحداثمعظموقعت.!حروب،الردة

خاصة،بصفةكل!تدالرسولوفاةإترالعربيةالجزيرة

وقد،الهجريعشرالثانيالعاممطلعإلىواستمرت

مكة)ماعداالعربيةبالجزيرةواسعةجغرافيةمنطقةشملت

وفاتهقبيلوقعتالتىالردةحروبأما(،والطائفوالمدينة

يدعلىثارتمحددةجغرافيةمنطقةشملتفقد!!!

تصدى.باليمامةالكذابومسيلمةباليمنالعنسىالأسود
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فجهزحزم،بكلللمرتدينالصديقأبوبكرالأولالخليفة

هذهواستمرت،المرتدينفتنعلىللقضاءلواءعشرأحد

أكثرالعربيةالجزيرةداخلالضاريةالمعاركتخوضالألوية

الذينالزعماءأكثروقتلتالتمردعلىفقضت،سنةمن

الهربأوالامشسلامعلىآخرينأجبرتكما،الفتنةأشعلوا

.الأسديطليحةفعلكما،العربيةالجزيرةخارجإلى

معظماأرجع.ال!سلامحطرةإلىالعربجزيرةكلوعادت

-ا:الاتيإلىالردةحروبأممبابالمحدثينالمؤرخين

التيقري!شسيادةالعرببعضملحيث،القبليةالعصبية

يتذوقوالمالذين،الأعرابرغبة2-صطهي!.النبيمنها

-3.الخلقيةال!سلاممبادئمنالتخلصفي،الإيمانحلاوة

منأما،الواجبةهيصؤدهي!الرسولطاعةأنالأعرأبظن

فيالعرببعضتأثر4-عليهملهطاعةفلابعدهيجيء

المناوئين،والرومبالفرسالعربيةالجزيرةوجنوبشمال

كلشملتالردةحروبإنالمؤرخونوقالالجديد.للدين

والطائف.والمدينةمكةعداالعربيةالجزيرة

الأصليةالمصادرمنالمستمدةالأساسيةالحقائقومن

نإبل،الناسلكلشاملةتكنلمأنها،الفتنةهذهحول

كلفىبدينهمتمسكواوأفراداوجماعاتوقادةقبائلهناك

جهدلهموكانردةفيهاظهرتالتيالمناطقمنمنطقة

مناطقهم.فيالردةفتنةإخمادفيكبير

:الردةفتنةزمنالحجازفيال!!سلامعلىثبتفقد

.المؤرخونهذاعلىواتفق،والمدنيونوالثقفيونالمكيون

علىوالطائفوالمدينةمكةبينالمقيمةالقبائلوثبتت

أشمجعوبعضوبليوجهينةوغفارمزينة:مثلإسلامها،

بنيمنوجماعةسليمبنىمنوطوائفوعبسوأسلم

وبنىوخثعموبجيلةالسراةوأهلوهذيلوطىءذبيان

كلتتالغولم.صعصعةبنعامروبنيكعبوبنيكلب

جماعاتثبتتبل،الأسديطليحةالمرتدوغطفانأسد

.الإسلامعلىمنها

رأسهموعلى-باليمنالفرسمولدو-الأبناءوثبت

القبائلواممتنهضواوجشنعي!،وداذويهالديلمىفيروز

لحربإسلامهمعلىبقوأالذينوالأفرادوالجماعات

بنعقيلبنيمنجماعةمعهمونهض.العنسىالأسود

والسكونوجعضوالنخععكمنوجماعةربيعة

مسيك.بنفروة:أمثال،وأشخاصوزبيدوالسكاسك

الرسولحياةفىالعنسيفتنةإخمادفيتآزرواهؤلاءكل

بنالمهاجربقيادةإليهمبكرأيجيمقوصولوقبل!!هت!

جهل.أبيبنوعكرمةأميةأبي

ووقفوا،تميمبنيورؤساءوأفرادبطونمنكثيروثبت

وردوها،المتنبئةالتميميةوسجاحنويرةبنمالكوجهفي

منوكان.الإسلاميةالدولةعاصمة-المدينةغزوفكرةعن

قعنبابنبزعامةيربوعبنو:الإسلامعلىالثابتينأولئك

عمرووبنوبدر،بنالزبرقانبزعامةوالأبناءوعوفوالرباب

عمرو.بنوسبرةصفوانبنصفوانبزعامةوخضم

الكذابمسيلمةضداليمامةأهلمنوقفممنوكان

بنثمامة:مسيلمةضدحربهفىالوليدبنخالدوساند

وساريةمرارةبنومجاعة،وغيرهمسحيمبنووقومهأثال

بنوعمراليشكريعمرووابنكلاببنومعمرعامرابن

ورهطه.مطرفةبنوعامراليشكريضابئ

جيفرأميرهامععمانفيالإسلاميةالجماعةووقفت

متنبئ-الأزديمالكبنلقيطالتاجذيضدعبادوأخيه

وعرفجةالغلفانيمحصعنبنحذيفةأدركهمحتى-عمان

قوادمنوهم-جهلأبيبنوعكرمةالبارقيهرثمةابن

بنووثبت.المرتدينلقتالبكرأبوالخليفةعقدهاالتيالألوية

القيسعبدوبنوراشمد،بنالخريتبزعامةناجيةوبنوجديد

بنكعبأرضمنتبالةوأهل،صوحانبنسيحانبقيادة

عمروبنالجارود:البحرينفيالإسلامعلىوثبت

المنقريعاصمبنوقيس،القيسعبدبنيقومهمعالعبدي

وعامروأئل،بنبكربنالنهاسيبنوعتبةالمنذر،بنوعفيف

وغيرهم،،التميميوحفصة،ومسمعالأسود،عبدابن

الخلافة.جيشقائدالحضرميبنالعلاءجميعاوآزروا

الأنصاريلبيدبنزيادأميرهم:حضرموتفيوثبت

منقتيرةوبنوالكنديعابسبنالقيسوامرؤ،البياضي

عوفبنوعدي،وابنهالسمطبنوشرحبيل،كندة

وعفيف-كندةملوكأبناءمنمالكبنوأبضعة،الكندي

مالك،بنوثور-كندةرؤساءمن-كربمعديابن

عمرو.بنومعاوية،الكنديالجونبنومعاوية

بزعامةشخراةبنو:مهرةفيالإسلامعلىوثبت

بمهرة،المحيطةالمناطقوأهل،محارببنيوبعض،شخريت

والمروالجزائروالساحلالروضةورياضالنجدأهل:أمثال

وغيرهم،،والصبراتالشحروظهوروجيروتواللبان

هذهفيقومهممرتديضدحربهفىعكرمةوساعدوا

المناطق.

منشيبانبنو:العربيةالجزيزةشماليمناطقفيوثبت

وبنو،الشيبانيحارثةبنالمثنىبزعامةوائلبنبكربنى

.العذريمعاويةبزعامةعذرة

جميعايرتدوالمالمسلمينالعربأنلناشضحوهكذا

القضاءمنوتمكنتالأكثريةعليهثبتتبل،الإسلامعن

فيبعدهاالاسلاميةالأمةلتنطلقمهدهافيالفتنةعلى

إزالةبعدالإسلامقيموالفئونشرالجهادميادين

والدخولالناسبينتحولكانتالتيوالعوائقالطواغيت

المسلمينكلمةالحروبهذهوحدت.الإسلامفي
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بذلكوقويت،الصديقبكرأبيحوليلتفونوجعلتهم

وطهرت،العسكريةالعربمواهبوصقلت،خلافته

عنيكفرونوجعلتهم،للإسلاموعادمنهمارتدمننفوس

الإسلاميةالفتوحميادينفيالجهادفيبالصدقذنوبهم

الختلفة.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالفتوحالوليدبنحالدالإسلام

ع!محمدالإسلاميةالدعوةالإسلاميةالأمة

الدي!اصديقابكربوأ

هرفوردفيحكوميمحلىوإقليمجديدةمدينةردشه!

عامالجديدالاسمالمدينةاكتسبتبإنجلترا.ووممتر

مدينةوهى.نسمة/00373سكانهاعدديبلغ.أم649

)السنارةالصيدومعداتالإبربصناعةفيهاالعماليقوم

المعدنيةوالزنبركاتعليها(المركبةوالخيوطوالبكر

ومستلزماتالخفيفةوالمشروباتالجلديةوالمصنوعات

كنجمركزأنكمافيها،مهمنشاطوالهندسة.الحمام

البريطانيةالتسويقيةالأماكنأكبريعدالتجاريفيشر

.المغطاة

ووستر.وهرفورد:أيضاانظر

البريطانيينالممثلينمنلثلاثةالعائلةاسمرد!جريص

ولين.فينسا،وابنتاه،ردجريفالسيرميكائيل:همالمتميزين

أصبحام(.859-ا09)8ردجريفالسيرميكائيل

شكسبيرومسرحياتهاملتمسرحيةفيدورهفيمعروفا

فيلما.خمسينمنأكثرفيبالتمثيلوقامالأخرى

مأ349عامالمسرحخشبةعلىالأولظهورهوكان

مأ389عامالسينمافيعملهوبدأ.القانونىالمستشارفي

أدفردالخرجأخرجهشهيرإثارةفيلموهوتحتفيالسيدةفى

أسفلإلىتنظرالنجوم:الأخرىأفلامهمن.هتشكوك

المهمازهيالشهرةأم(؟)459المساءميتأم(،)939

دؤوباتكونأنأهميةأم(بم519و)أم()479

أم(.)639الطويلةالمسافاتعداءعزلةأم(بم519)

بر!تولفىولد.ردجريفمورسكوداميكائيل

عامفارسلقبعلىوحصل،كمبردججامعةفيوتخرج

مسرحيةممثلةوهيكيمستونبراشيلوتزوج.أم959

.مشهورة

عامالتمثيلبدأت(.أم-)379ردجريففينسا

؟للعلاجملائمةحالة؟مرجانأفلامها:وتشمل،أم579

تورجان؟نساءبمالخفيفةالفرقةمهمةكاملوت،انفجار

؟جسديأجاثابمبمالأسكتلنديينملكةماري،الشياطين

فاجنر.بمطفلى

ممثلةكأفضلالأكاديميةجائزةأم779عامنالتوقد

دورلهاكانسنواتولعدةجوليا.فيدورهافيمساعدة

.فعالسياسي

التمثيليعملهابدأت(.أم-)439ردجريفلين

وتضممعاصرةمسرحيةأعمالفيوشاركتام639عام

بمالعذارىالمجنداتبمجريجوريبنتجونزبمتومأفلامها:

الأحد.يومعشاقالكبيربمالأوتوبيسبمالقوميةالمحة

الولاياتفىالآنوتعيش.عديدةتلفازيةأدوارلهاوكان

الأمريكية.المتحدة

العربيةالبلادفيالبريالحيوانان!:.الردستارت

)الطيور(.

المياهفيالمحيطقاعفيالموجودالطيناسمالردعكلأ

الطينمنالطينهذاتشكيلتيإحدىوتتكون.العميقة

التشكيلةأما.الهادئألمحيطقاعفيكثيراويظهرالأحمر.

الأصدافمنأغلبهافيفتتكون،الطينهذامنالأخرى

تسمىوالتيالصغر،البالغةالبحريةالكائناتوعظام

والشعوعياتالأصدافالمثقبةالبحريةالحيوانات

الثلاثةالأنوأعوهذه.الخليةأحاديةالبحريةوالطحالب

التيالحيةالكائناتأشكالاسموهو،العوالقعليهايطلق

الحيواناتوتصنعالتيار.معوتنجرفالماءعلىتطفو

الكلسيتكربوناتمنأصدافها،الأصدافالمثقبةالبحرية

الجيرحجرمعظمويتكونالبحر.ماءفيمذأبةتوجدالتي

وتحتوي.الأصدافمنالبيفيالجيرحجرالمسمى

البحريةوالطحالبالشعوعياتمنالصلبةالأجزاء

.السليكونعلىالخليةاللأحادية

علىأكانسواءطينأيعلىالردغةمصطلحويطلق

مأالبركأمالجداولأمالأنهارأعماقفيأمالأرضسطح

.البحيرات

الجذعبينتقعالجسممنمنطقةالوركأوادد!

الذيالردفعظممنالردفمفصلويتشكلوالفخذ.

وعظمالإسكوعظمالحرقفةعظم:عظامثلاثةمنيتكون

الفخذعظممقدمةوتتكيفالفخذ.عظمومقدمة،العانة

هذاويشكل.الوركعظمفىتجويفوهوالحئق،داخل

ويسمح،كبيرةمتانةيعطيمماحقيا،كرويامفصلاالنسق

وتحيط.الاتجاهاتجميعفيالحركةمنواسعبمدى

الألويةالعضلةتتضمن،بالمفصلعديدةقويةعضلات

والعضلة،الخلففيومستديرةعريضةوتكون،الطرفية

الفخذيةالمستقيمةوالعفلة،الجنبفيالوسطىالألوية

العضلاتهذهوتجعل.المقدمةفيالشريطةالطويلة
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الردفعظام

الحرقفةعظم

العانة-عظم

الأسكعظم

المحد-عطم

الردفعضلات

الأاسيةالعصلة

الوسطى-

الألو،العضلة

الطرور

لحميةاالموتر-ف!ا

الجاطالعضلة

المحديةأسصلةا

كأكه!ح!

لألأ؟!

جميعفىالحركةمنواسامدىشيححقيكروينظامالردل!مفصل

به.المتصلةوالعضلاتالردفمفصلعظامالرسمويوضح،الاتجاهات

أيضاوهي.يقفأنالمرءيستطيعبحيثقويا،ثابتاالمفصل

.والجريالمشيأثناءالارجلتنقل

قليلالوركيوتجويفهم،الأطفالمنالعديدويولد

وفي.الولاديالوركخلعالحالةهذهعلىويطلق.العمق

يوجدالذيالفخذعظمعنقيصبح،المتقدمةالأعمار

يسهلبحيثضعيفا،،مباشرةالفخذعظممقدمةأسفل

الفخذعظمرأسبتثبيتالكسر،إصلاحويمكن.كسره

كثيرويعانيللصدأ.المقاومالصلبمنبمسمار،العنقعلى

مفصلفىمعجزألممن،المفاصلالتهابضحايامن

بلاسشيكيبحقاستبدالهيمكن،الحالاتهذهوفي.الردف

بالمفصل.معدنيةوكرة

(.الشفافة)الصورةالإنسانجسم:أيضاانظر

سينائيممثل(.-أم)379رويرترد!ورد،

بصفةترتبطكبير،تنوعذاتأدوارامثل.ومخرجأمريكي

العصاميين.وكذلكالمستقلةالموهوبةبالشخصياتخاصة

مخرجأحسنبصفتهالأكاديميةبجائزةام089عاموفاز

.عاديونأناسلفيلم

مونيكاسانتافيالابنردفوردروبرتتشارلزولد

مأ!95عامالتمثيلفيالأولظهورهكانبكاليفورنيا.

الحربصيد:كانفيهظهرفيلموأولبرودوايفي

سءسبر-عامفيونالأم()629

ر!ص3أغ!"3صفيتتويجاام639

-13+الأقدام:برودوايكوميديا

لمع+كماالمتنزة،فيالحافية

لأ؟-7!عأالفيلميةالنسخةفينجما

7!!!!3-ذص7؟عامالمسرحيةلهذه

7"؟+-3-!ال!شهرتهوزادت.أم679

؟7-ش7عنخارخلدورلأدائه

ردفوردروبرتفيلمفىبالغربالقانون

والفيلمكاسيديبوتش

سينمائياكاتباوأصبحام()969صندانسالفتىالثاني

أم(.)739بهاكناالتيالطريقفيلمفيناجحا

المرشح:فيالسياسيةالأفلامفينجمابصفتهلمع

وافلامهأم()769الرئيسرجالكلأم(؟)729

اللدغةأم(؟)729جونسونجيرمياهفيها:بماالأخرى

أيامثلا"نةام(بم)749العظيمالجاتسبى:فيلمام()739

(أم)917الكهربائيالفارسام(بم)759الكوندور

أم(بم)859إفريقياخارجأم(؟)849الطبيعىوفيلم

م(.1)869الشرعيةالنسور

ويلز.بمقاطعةكلويد،فيمحليةحكوميةمقاطعةردلا!

زراعية،منطقةوهي.نسمة0354)0سكانهاعدديبلغ

ديلوأهمها:البحرعلىسياحيةمنتجعاتوتضم

وتوجد.اسافوسنتأخرىصغيرةومدنوبريستاتن،

.أم277عامإلىتاريخهايعودنورمنديةقلعةبقايافيها

خططوحددالمقاطعةقانونالأولإدواردالملكأصدر

ويلز.حكم

كلويد.أيضا:انظر

أم(.749أ-)098كيتليإيريكالسير،رديل

السطحية.الكيمياءفيبحثاأجرى،بريطانىكيميائي

الموادوآثاروخواص-متعلقةرسوبيات-والغروانيات

لقياسطريقةأوجدالكيمياء.كمافيالمستخدمةالمحللة

للجراثيم.القاتلةالمبيداتقوة

بونوفيكمبردججامعةفيودرس،لندنفيولد

بألمانيا.

فيزياءعالمأم(.ا-379)871إرئستردرلمحورد،

أصبحثم،ام119عامللذرةالنوويالنموذجحددبريطاني

الكثيرةلإسهاماتهونوا.الذرةنواةيحطمرجلأولبعدفيما

النووية.العلومأبارذرفورديعتبر،العلمخدمةفي

علىتنصنظريةرذرفوردوضعالذرةنواةنموذجوفي

فييوجدأي،الشمسيالنظامنسقعلىمبنيةالذراتأن
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تدوروحولها،النواةيسمىثقيلجزءالذرةمركز

تسمىسالبةكهربائيةشمحنةذاتجسيمات

تتألفالتىالذرةمنالخارجيالجزءتش!صل،الإلكترونات

بورنيلزدمجأم139عاموفىخاو.فراغمنمعظمهافي

فيالكمنظريةمعرذرفوردوضعهالذيالذرةنموذج

نيلز.بور،انظر:.الذريالتركيبعننظريته

البريطانيوالكيميائيرذرفوردنشرأم209عاموفى

وأثبتت.الذريالتحولاكتشافهماسوديفريدريك

ذاتجسيماتتطلقالمشعةالعناصرأنملاحظاتهما

وتؤديوبيتا.ألفابجسيماتتعرفكهربائيةشحنات

،وليدةذرةإلى)الأصلية(الأمالذرةتحويلإلىالعمليةهذه

الذرةهذهتتحولعليها،طرأتالتيللتغيراتونظرا

رذرفوردونال.مختلفكيميائىعنصرذرةإلىالجديدة

.أم809عامالاكتشافهذاعنالكيمياءفينوبلجائزة

مخلقذريانحلالأولأم719عامأنئرذرفورد

ألفابجسيماتالنيتروجينذراتقذفعندماصناعيابم

وهينواتها،منالبروتوناتانطلادتىذلكعنفنتج

موجبة.شحنةذاتجسيمات

بالتدريسوعملبنيوزيلندا،نلسونفيرذرفوردولد

عاموفى.وكمبردجومانشسترمونتريالجامعاتفي

بضعةوألف،الملكيةالجمعيةفىعضواانتخبأم301

عاموفيأم(.)139واشعاعاتهاالمشعةالموادمنهاكتب

.نلسونأوفرذرفوردبارونلقبمنحم3191

.الذرة:أيضاان!

هـ،206سنةحيا)كانالجزريالررارابن

الأجهزةهندسةفىالعربعلماءأشهرمنأم(.502

منكتبدرس.والالاتبصابالأجهزةلقب.والالات

فينبغواالذينأولئكخصوصا،عاصروهومن،سبقوه

علىطويلاعكفأنبعد.والمتحركةالمائيةالالاتصناعة

منوالتأليفالكتابةمرحلةإلىانتقل،والبحثالدراسة

الحقيقة.إلىالوصولأجل

،والأجهزةالالاتمنعديدةأنواعاالرزازابنصمم

ثابت.بمعدلالزمنانسيابأساسعلىوصئالساعات

المعروفالضخمالمؤلفهوالرزازابنخلفهمااهم

خلالكتابهتأليفوأتم.والأشكالالهيئةكتابباسم

مجلدأتثلاثةويضمأم02وه4021عامىمابنالفترة

هذاويعرف.ودبلنولندنأكسفوردفينسخمنهاضخمة

فيالنافعوالعملالعلمبينالجامعباسمأيضاالكتاب

طبعوالهندسةالفيزياءفيكتابوهو،الحيلصناعة

أيضاوله.حلبفيوالأخرىبغدادفيالأولىبممرتين

لمبإبريقأعمالهومن،الهندسيةالحيلمعرفةكتاب

وصئآلات.المستطرقةالأوانيطريقةعلىيعملالماء

الوقت.إلىعقربهايشيرمائيةساعةمنهاأخرى

وإلىاللغاتمنالعديدإلىالرزازابنأعمالترجمت

فيمهمادوراأدتوقدلأهميتها،نظرا،خاصةاللاتينية

عنهاتمخضتالتيوالأجهزة،الآلاتصناعةنحوالاتجاه

الحديثة.التقنية

)الفيزياء(.والمسلمينالعربعندالعلوم:أيضاانظر

-؟هـ،535-؟)السرقسطيررين

،بالحرمالمالكيينإمامالشهير،المحدثالإمامأم(.041

الأندلسي،،العبدريعماربنمعاويةبنرزينالحسنأبو

السرقسطي.

منالبخاريصحيحبهاوسمعدهرابمكةجاور

.الطريعبداللهأبيمنمسلموصحيحذرأبيبنعيسى

المدينيموسىوأبوالطريالمظفرأبوعنهحدث

تجريدكتابألفالذيوهو.وغيرهمعساكرابنوالحافظ

مالكالإمامموطأبينجففيهالذيالصحاح

.الترمذيوجامعوالنسائىداودأبىوسننوالصحيحين

الأصولجامعكتابهتصنيففيالأثيرابناعتمدوعليه

.الرسولأحاديتفي

الثالثالقرنينفىوانتشرازدهرقديمأدبيفنالرسائل

مقدرةيظهرجميلنثريفنوهوالهجرينوالرابع

المنمقةالبيانيةألمساليبهوروعةالكتابيةوموهبتهالكاتب

الجاهلية،فيالعرببينشائعةالكتابةتكنلم.القوية

فيالأدبيةحياتهمفيدورللرسائليكنلمالسببولهذا

.والأمثالوالخطابةالشعرعندهمازدهروإنماالعصر.ذلك

وهوصز!هي!فالرسول.الحالتغيرتال!سلامجاءوعندما

تعلمعلىالمسلمينيشجعكان،يكتبلاالذيالأمي

الكريم،القرآنرلهيكتبونكتابااتخذوقد،والكتابةالقراءة

القبائل،رؤلمساءإلىبهايبعثكانالتيرسائلهويكتبون

والخطابةالشعريكنلم.الدولوملوك،المناطقوزعماء

حينالرسالةتؤديهالذيالعمليالدورأداءعلىقادرين

وأسياسيةمراسيممنالدولةبسياسةيتصلماتنقل

نافسالتاريخهذاومن.إداريةتعليماتأوتوجيهات

والخطيب.الشاعرالكاتب

لهمواتخذواالكتابةتعلمعلىالراشدونالخلفاءشمجع

أبيبنمعاويةوأرادالأمويةالدولةقامتوعندماكتائا.

ماضمن-أنشأ،الإسلاميةالدولةشؤونيطورأنسفيان

بشؤونيعنىالديوانوهذا.الرسائلديوان-أنشأ

وقادةوأمرائهولاتهإلىالخليفةعنتصدرالتيالمكاتبات

أولفي-الخليفةكانوقد.الأخرىالدولوملوكجنده
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الزمنبمرورثم،كاتبهعلىالرسائليمليالذيهو-الأمر

علىيعرضهاثم،الرسائلبكتابةيستقلالكاتبأخذ

البساطةعليهتغلبآنذاكالرسائلأسلوبوكان.الخليفة

والتصنع.التأنقمنويخلو،والوضوح

عبدبنهشامعهدفيكبيرةنقلةالكتابةفنشهد

فيالرسائلديوانرئاسةسالممولاهتولىعندماالملك

أمية،بنيخلفاءاخرمحمد،بنمروانعهدفيثم،عهده

انظر:.الكاتبيحيىبنالحميدعبدديوانهأمرتولىالذي

فيبالبراعةالحميدعبدعرففقد.الكاتبالحميدعبد

الجودةفىالمثلمضربمكاتباتهغدتحتىالترسلفن

ومن."لمالحميدبعبدالكتابةبدئت"لم:قيلحتى،والإتقان

ووليابنهإلىمروانعنكتبهاالشرسالتهالمشهورةرسائله

قيسبنالضحاكمحاربةإلىوجههحينعبداللهعهده

إلىوجههاالتيورسالته،العراقفيثارالذيالشيباني

لعبةبمحاربةيأمرهمبالأمصارمحمدبنمروانعمال

وأصبحتالكتابإلىوجههاالتيورسالته،الشونج

الكتابة.لمهنةدستورا

يولونخلفاؤهاأخذالعباسيةالدولةقامتوعندما

كثرالسببولهذا،سابقيهممنأكثرعنايةالرسائلكتابة

التنافسوازدادالترسل،فنفىمنهمكثيرونبغ،الكتاب

الرسائلديوانفيالعمللأنهذا،فيولاغرابة.بينهم

وسيلةالترسلفنفيالتفوقوغدا،لهمرزقمصدرأصبح

مؤهلأغداإنهبل،الأقاليمأحدولايةعلىللحصول

المجالهذافيونستحضر،الوزارةمنصبإلىللوصول

بنومحمدجعفر،وابنه،البرمكيخالدبنيحيىأسماء:

وابن،الكاتبيوسفبنوأحمد،الزياتالملكعبد

يوسف،بنالعزيزوعبدعباد،بنوالصاحبالعميد،

وغيرهم.الأثيربنالدينوضياء

الثالثالقرنينفىأوجهالرسائلكتابةفنبلغوقد

القرنينهذيننصفأنلنايمكنبحيث،الهجريينوالرالغ

الفن.لهذاالذهبيةالفترةيمثلانبأنهما

الرسائلديوانعنتصدرالتيالرسائلتسمى

الرسائلهذهوموضوعات.إليهنسبةالديوانيةالرسائل

علىمشتملةتصدرالتيالرسائل:تشملفهي،متنوعة

بأموريتصلوما،والولاة،القضاةوتوليةالعهد،تولية

عنتكتبالتيالرسائلأيضاتشملأنهاكما.الرعية

وأالتهنئةأجلمنمثلههومنإلىالوزيرأوالملكأوالخليفة

ذلك.أشبهوماالتعزيةأوالمعاتبةأوالبشارة

مناخرنوعيوجد،الديوانيةالرسائلمقابلوفي

يكتبهاالتيوهى،الإخوانيةبالرسائليعرفالرسائل

كالتهنئة،،إخوانيةموضوعاتفيبعضإلىبعضهمالناس

.الحياةأمورمنذلكوغير،والعتابوالبشارةوالتعزية

وإنماإخوانيةولاديوانيةليستأخرىرسائلوهناك

بعضيكتبهاالتيتلكبهاونعني،وعظيةرسائلهي

علىيحثونهموالأمراءوالسلاطينالخلفاءإلىالاتقياء

،للموتوالاستعداد،بالرعيةوالرأفةوالتقوىالصلاح

نوعهناكالأنواعهذهإلىوبالإضافة.ذلكأشبهوما

الموضوعاتبعضعنللحديثخصصالرسائلمنآخر

منالنوعوهذا،التاريخيةأوالدينيةأوالعلميةأوالأدبية

بابفىولايدخلالتأليفبابفييدخلالرسائل

مثل،المعريالعلاءأبيرسائلبعضأمثلتهومنالترسل،

ورسالةوالشاحجالماهلورسالةالغفرانرسالة

وكان،الأدبيةبالرسائلاللونهذاعرفوقد.الملائكة

التربيعرسالتهوتعد.منازعغيربيانهأميرالجاحظ

جاءلمنالبابفتحتإذالأدبيةالرسائلأشهروالتدوير

فيالترسلمناللونهذافيللإبداعالكتابمنبعده

السواء.علىوالأندلسالمشرق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العربيةالكشابةالغفرانرسالةالصفاإخوان

الأد!،تينياللاالكتابالشعراءلأدبا

العلاءأبو،المعريالكاتبعبدالحميدوالزوابعالتوابع

هورأسالأد!،العر!طخلدونابن

الرسالة

وأفردإلىموجهنصلأيواسعةتسميةالرساللأ

غيرنغمتها،فيوجادة،رسميةالرسالةتكونوقد.جماعة

الأمرين.بينأوخاصا،ذاتياتعبيراتكونأو،شخصية

رسالةيقالكأندينىمعنىأيضاالرسالةولكلمة

الدينيةوأهدافهومقاصدهالإسلاممضمونبمعنىالإسلام

أسماءفيالرسالةكلمةاستخدامشاعكذلك.والدنيوية

العربىالتراثينفيوالعلميةوالفنيةالأدبيةالأعمال

أعمالأوالمسلمونالعربتركفقد.والغربى،الإسلامي

انظر:.العناوينفيالرسالةكلمةفيهاتردمتنوعةعديدة

عندالعلومبمالادب،العربي،الغفرانرسالة،الرسائل

والمسلمين.العرب

بشكليرتبطمعنيالغربىالتراثفي5أدءأ،3وللرلممالة

العهدمنهايتكونالتيوالعشرينالواحدبالكتبخاص

إلىلتشيرالرسالةكلمةتستخدموأحيانا)الإنجيل(.الجديد

التىالنصرانيةللطوائفبولسالقديسكتبهاالتيالرسائل

أسسها.

اروماني،الدولةورجلالخطب،شيشرونكتبلقد

رسائلهمنوبقيت.والسياسةالفلسفةفيإنجليكيةرسائل

لدراسةمصدراظلت،رسالةثمانمائةمنأكثركتبهاالتي

هوراسالرومانيالشاعرونظم.الرومانيوالفكرالتاريخ
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إلىالعشرينالسنةب،ماالواقعةالفترةفىشعريةرسائل

الشاعروقلده.السلامعليهالمسيحميلادقبلالثامنةالسنة

المعنونة:الهجائيةالقصائدفيبوبألكسندرالإنجليزي

أوغسطسرسالةوام(،)735د.أربوتوهتإلىرسالة

جديدةشهرةالشعريةالبابارسائلواكتسبتام(.)737

.الميلاديعشرالثامنالقرنسنواتخلال

وعدىالنصرانيالقائدمنرسالةالتعميميةالرسالة

المصطلحهذااطلق.الكنائسعلىللتعميمالباباالأخص

بولص!القدي!كتبهاالتىالرسائلبعضعلىأطلقماأول

الحواريين.أتباعباسمالمعروفونالأوائلالكنيسةوكتاب

مضىوبعد.الكنائسمنكثيرإلىالرسالةهذهوأرسلت

هذهيكتبونالذينهمالأساقفةأصبح،الحواريينأتباعفترة

فيوأمايرعونها.التيالكنائسإلىالتعميميةالرسائل

يعنيالتعميميةالرسالةمصطلحأصبحفقدالحاليالوقت

الرومانيةالكناشإلىالبابايكتبهاالتىالرسالة

عنالرسائلهذهوتتحدث.العالمأنحاءفيوالكاثوليكية

الكنيعسة،ونظام،الكنيسةتعاليم:مثل،موضوعات

والسلام،الماليةوالاجتماعيةالأخلاقيةوالموضوعات

تحتالناسفيهيعيشالذيوالعهد،العمالوحقوم

الاضطهاد.

العلاءأبوكتبها،خياليةرحلةالغفرانرسالة

وجههارسالةعلىرداام(،570هـ،944)تالمعري

فيهايسأله،القارحبابنالمعروفالحلبيمنصوربنعليإليه

والتصوفوالفقهبالتاريختتصلالأمورمنجملةعن

والزندقة.النبويةوالسيرةوالنحووالأدب

الشق:شمقينمنالقارحابنعلىالعلاءأبيردكان

فىالقارحابنالمعريفيهويتصور،الخياليالشتيهوالأول

ووسمهاالمعراجأدبغرارعلىالاخرالعالمإلىرحلة

منوغيرهالقارحلابنوتعالىسبحانهاللهلغفران،بالغفرأن

درعلىينطويالثانىوالشق.وخطاياهمزلآتهمالشعرأء

وهي.القارحابنتؤرقالتيالمسائلعلىالمعريالعلاءأبي

فيهارأيهيبدي،ودينيةوتاريخيةوعلميةفكريةقضايا

فيها.العلاءأبيعلممنيفيدأنويتوقع

منموقفهعلىمباشرةيطلعناالعلاءأباأنورغم

والعلوموالفنونالمعارففيلهوالمعاصرةالمطروحةالقضايا

وهو،الأولالشقأنإلا،الثانيالغفرانرسالةشقفي

فيهيردفأبوالعلاءالخلود.لهكتبالذي،الخياليةالرحلة

مباشر،غيررداأثارهاالتىوالقضاياالقارحابنأسئلةعلى

أهمفيشكوكهوبعضرأيهلإبداءبالسخريةالجدمازجا

.عصرهقضايا

-المعريشخيلهاالتي-القارحابنرحلةفىتظهر

جى-الجحيمإلىزيارة-بالصعود-أ:هيثلاثةعوالم

والمعراجالإسراءأدبمنالمعريالممتفادوقد.الجنة

فيالشريفوالحديثوالتفسيرالقرآنفيالأولىومصادره

العوالمهذهوخلالوتفاصيلها.ومضمونهاالرحلةإطار

الشعراءتمثلمتعددةبشخصياتالقارحأبنيلتقيالثلاثة

منطائفةمعهممثيرافيحاورهم،والمفكرينوالنقادوالأدباء

والدينية.والنقديةوالأدبيةالفكريةالقضايا

والنثروالشعرواللغةالأدبمن،المعريويستقي

بهايملأالتيالمادة،والدينوالتاريخوالأخلادتىوالاجتماع

أبيخياليصورهكما-القارحابنصعدفقد.رسالتهإطار

نعيممنفيهاماوشاهد،الجنةوزارالسماء،إلى-العلاء

رأىثم.وشفاعةهولمنومافيهالموقفيومورأىمقيم

الجحيمإلىوانتقلالعفاريتجنةوزارالفردوسنعيم

الخلد.ومقامالفردوسإلىعادثم،وعذابه

وحواروحبكةقصصمنفيهابماالغفرانورلمسالة

فيهايتحدث،مسرحيةأوبروايةأشبهشخصياتورسم

مسائلفيويحاورهموالكتابالشعراءإلىالقارحابن

خيالاتالعلاءأبوويتخيل.ومعارفهموقضاياهاعلومهم

الشعراء،يتخيل،كماوالملائكةوالعفاريتوإبليسآدمعن

متخيلإطارإلىللشخصياتالتاريخيالواقعيخرجمما

الكوميدياطويلةلفترةالغفرانرسالةبعدظوت.مدهش

عثروقد،لملتونا!لفقودوالفردوسلدانتيالإلهية

لقصةلترجمتينمخطوطينعلىمعاصرأسبانيمستشرق

بنىقددانتىأنتثبتنظريةإلىمنهماخلصالمعراج

الغفرانرسالةبينهامنإسلاميةأصولعلىكوميدياه

المعرا!.وقصة

التوابعورسالةالغفرانرسالةبينكبيرتشابهأيضاوهناك

والزوابم.التوابمانظر:.الأندسيشهيدلابنوالزوابع

وكلتاهما،قصصيبأسلوبالأدبيةالقضاياتعرضانفكلتاهما

النقادأختلفوقد.الأرضيالعالمهذاخارجمسرحهاتخذ

المعريرحشبقمنفهناك،للأخرىالرسالتينأيسبقفي

،للمعريشهيدابنبسبققالمنهناكأنكماشهيد،لابن

عامالمعريتوفيفقدمتعاصرين،كاناأنهماذلكوسبب

هـ.426عامشهيدهـوابن944

وأسلوبهااللغويإغرابهارغم،الغفرانرسالةتركت

الاخر،العالمإلىالرحلاتأدبعلىبصماتها،المسجوع

الزهاويقصيدةبهاتأثرتفقد،الحديقالعربىالأدبفى

شاطئومطولة،الجحيمفىثورةبعنوانالمطولةالقصصية

لمحمدالنهايتينوبين،الهمشريعبدالمعطيلمحمدالأعراف

لحركةالثانىالجيلشعراءمنوالأخيران.السحراويسعيد

أبولو.
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العلاءبمأبو،المعريبمالإلهيةالكوميديا:أيضاانظر

.جون،ملتون،لأدبا،العربى

كماالصور،يرسمالذيالفنانإلىتشيركلمةا!سام

الرسامونويعملالبناء.حرففيالماهرالعاملإلىتشير

البناءداخلالمنشأةجانبيعلىاللإنشائيةالمشروعاتفي

التصميمفيالمتميزةالموهبةذيللرسامويمكن.وخارجه

الداخلية.الزخرفةفيأختصاصيايكونأنالألوانوانتقاء

الرسم.:انظر

بها.الصلةذاتوالمقالاتالتشكيلىالتصويرانظر:

الفنى.الرسمانظر:.الفئيالرسام

أصله.إسحا!تىبنمحمدبنأحمدعلىأبورستةابن

وتوفيالهجريالثالثالقرنفىولد،أصفهانمنفارسي

شصتهترجع،الهجريالرابعالقرنمنالأولالنصففي

إلامنهايتبقلمالتيالنفيسةالأعلاقالضخمةلموسوعته

والجغرافيا.الفلكرستةابنفيهتناولالذيالسابعالجزء

شعلقفيماالقرآنيةبالشواهدالاستعانةمنرستةابنويكثر

بالتنجيم.

والرياضيةالفلكيةالجغرافيامنجوانبرستةابنتناول

خردأذبه.وابنوالبلخيالفرغانيكتبهبماتأثرهفيهالمجدو

بعدوتحدث،والمدينةوالكعبةمكةوصفرستةابنوتناول

والأنهاروالبحاروالحيواناتالنباتاتعجائبعنذلك

عنوتحدث،المشهورةالمدنمنفيهاوماالسبعةوالأقالي!ا

وصنعاءالجنوبيةالعرببلادعنوتحدث،بالتفصيلإيران

إلىبميلهارسشةابنكتاباتوتتميزومصر.بغدادومدينة

سلامقصةمثلالقصصبعضوسردالأدبيالأسلوب

.الترجمان

أقامهادودةالرستميةالدودة.الدولة،الرستمية

هـ،792-137منالفترةفيالعربيالمغربفيالخوارج

بنرستمبنعبدالرحمنقدمعندمام754-909

جيوش!معفاتحاجندياالمغربإلىالفارسيبهرام

بغداد.فيالعباسيةالخلافةترسلهاكانتالتيالمسلمين

بهمفرالذينمنوكان.الخوارجبمذهبيدينوكان

وولاهالمعافريالسمحبنالأعلىعبدالخطابأبوالقائد

.القيروأنعلى

،بالمغربالخوارجتياربخطرالعباسيةالدولةأهتمت

واضطر.أمرها!شفحالقبلعليهللقضاءجيشافبعثت

موضعإلىالقيروانفيقاعدتهيتركأنإلىعبدالرحمن

هذهفيدولتهقيامأعلنأنلبثماثم.الحاليةتاهرتمديخة

أنحاءجميعمنالإباضيةالخوارجإليهفتقاطر،المنطقة

وانتقدوا،للعباسيينتبعيتهمعدموأعلنوا.والمشرقالمغرب

الخلافةجعلمما،العباسيةالخلافةعليهاقامتالتيالأسه!

قاسية.حروبفيمعهمتدخلالعباسية

العباسيينوجهفيالصمودمنالدولةهذهتمكنت

مؤسسهاعهدفيالداخليةمشاكلهاعلىوتغلبت

الثانيخليفتهماثمعبدالوهابابنهوخليفتهعبدالرحمن

.عبدالوهاببنميمون

منها:لأسباب،الرستميةالدولةفىيدبالضعفبدأ

علىالفرسوتميز،منهمالحاكميكونأنعلىإصرارهم

المتأخرينالحكاموانصراف،الدولةفىالناسمنغيرهم

أدتوغيرهاالأسبابهذهاللإصلاخ.وإهمالاللهوإلى

باغتيالانهارتالتيالدولةبناءتصدعثماالفساد،إلى

الرستمية،الأسرةمنالحكامآخراليقظانأبيبنيقظان

البقيةعلىالفاطميةالدولةوأتتم809هـ،2!6سنة

.م909هـ،792سنةمنهاالباقية

الحضارةدعمفيبارزبدورالرلشميةالدولةقامت

إفريقياغربيبلدانفيالإسلامونشربالمغربالإسلامية

شماليمدنتربطالتي،الصحراويةالتجاريةالطرقعبر

إفريقيا.غربيبمدنإفريقيا

العبيديون،الفاطميون؟تاريخالجزائر،أيضا:انظر

الدولة.،العباسية،الخوارج

الروسية.المدنأهممنمدينةذن-أن-رستو!

كم042تبعدمنطقةفى،الدوننهرعلىوتمئرستوف

0008329سكانهايبلكلدد،أزوفبحرفيمصبهعن

جبالسلسلةإلىالدخولبوابةبمثابةالمدينةوتعتبر

خطبها،رمشوفومدينة.جبالالقوقاز،:انظرالقوقاز.

الزراعيةالالاتمصانعأضخممصئمنوبها.حديدي

فترةوبدأت.أم078عامرستوفنشأتأوروبا.في

سنواتفيالتجاريللتبادلمركزابوصفهاالنمومنطويلة

مدينةالألمانيةالقواتاحتلت.الميلاديعشرالتاميعالقرن

.كبيرةمعركةخاضتأنبعدام،429فيرستوف

الألمانمنالمدينةفاستردتعادتالسوفييتيةالقواتولكن

.أم143في

بحرعلىصناعيومركز،ألمافيبحريميناءرستولق

هاممركزوهىفارنو،نهرمصبعندالمدينةتقعالبلطق.

الميناءوهى،السنينمئاتمنذ،البحريالشحنمراكزمن

عدديبلغألمانيا.إلى،النفطيةالإمداداتلدخولالرئيسى

بإنتاج،رستوكمصانعوتقوم.نسمة972.242سكانها

البضائع.وسفن،الحاوياتوسفنوالمحركات،الالات
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وارنمونديمنالدنماركإلىيمتد،للنقلحديديخطوهناك

قانونهاللمدينةأصبحوعندما.ر!توكضواحىإحدى

النقاباتاتحادعضويةفيدخلت،ام182عام،الخاص

تمالهنزية.العصبةان!:.الوسطىالعصورفي،التجارية

.ام941عامفىرستوكجامعةتأسيس

النقادأشهر.(م0091-9181)!جون،رسكين

وقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىإنجلترافيتأثيرا

والقضاياوالفنالأدبعنال!ضيرةكتاباتهساعدت

العصرفيإنجلترافىالذوقتشكيلفيالاجتماعية

.الفكتوري

جامعةفىدراستهأثناءوفى،لندنفيرسكينولد

.و.م.جالبريطانىللفنانقوياأصئمناصراأكسفورد
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الخريطة.،البيانىالرسمانظر:.التعليم

فيالإيضاحيةالرسوممنالعديدةالأنواعأيضا:انظر

الأحزاببمالطائرة؟الطقسمثلالموسوعةمقالات

التوربين.،الصاروخ،الزجاجبمالسياسية

الطاقةبتحويلتقوم،للكشفطريقةالحراريا!سم

جهازويستخدم.مرئيةصورةإلىالمرئيةغيرالحرارية

)الصورةالحراريالرسملإنتاجالحراريالمرساميسمى

والطب،،الصناعةفيالحراريالرسمويستخدم(.الحرارية

.كثيرةأخرىمجالاتوفي

المتصلةالتلفازيالتصويرآلة،الحراريالمرسساميشبه

الطاقةبتحسسالحرارةدرجةيرىوهو.تلفازيةبشاشة

جميعوتطلقالحمراء.تحتبالأشعةالمسماةالحرارية

نأإلا،طبيعيةبصورةالحمراء،تحتأشعةالأجسام

الأجساممنأكثرأشعةتطلق،حرارةالأكثرالأجسام

مكشافيوجدالحراريالمرسامداخلوفي.حرارةالأقل

إشاراتالىالحمراءتحتالأشعةلتحويليقومصلابي،

علىصورشكلفيالإشاراتهذهوتظهر.كهربائية

تفاوت،الصورةوتوضحالتلفاز.بشاشةشبيهةشاشة

اللمعاندرجةفىاختلافاتعلىالختلفة،الحرارةدرجات

.الاختلافاتهذهبتحليلالعلماءويقوم.اللونأو

،الحراريللرسمالصناعيةالا!متخداماتوتشمل

التوزيعأنظمةفى،الحرارةالشديدةالأجزاءكشف

الصناعية.العملياتفيالطاقةانعداموكذلكالكهربائي

التسربفتحاتلكشفأيضا،التقنيةهذهتسشخدم

ذلك،الىوبالإضافة.ال!خرىوالمبافطالمنازلعوازلفي

.المعادنصهرأفرانلفحصالوسيلةالحراريالرسميوفر

منحرارةأعلىتكونالفرنجدارفيالضعيفةفالنقطة

الرسمعلىأخفتظهرفإنهاولذابها،المحيطةالمناطق

.الحراري

التهاباتلكشف،الحراريالرسميستخدمالطبوفي

الدموية.الدورةومشاكل،الأعصابوتل!،المفاصل

الاختباراتيم،الحراريالرسمالأطباءيستخدموكذلك

.الثديأوراموجودمنللتأكد،الأخرى

ورجال،الشركاتورجال،يونالعسكليستخدم

خلالومن،الظلامفىللرؤية،الحراريالرسمالإطفاء،

يستخدمون،التلوثمكافحةخبراءأنكما.الدخان
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لكاويتينحراريرسم

علىالحرارةتوزيعيوضح

ويةلكافا.سطحيهما

حرارتهااليسار()إلى

.بالتساويموزعة

أجزاءبهااليممىوالمكواة

تبدوو!ط،أعلىحرارتها

بلودالحراريالرسمعلى

وأصفر،فاغ،برتقالي

وأرجواى.

فىالحراريالتلوثتوزيعلتحديدالأسلوبهذاأحيانا

المائية.الأجسام

يتم،البددانمنكثيرفيمهمةضريبةالدمغةرسم

نقلووثائقببئالممتلكات،الخاصةالوثائقعلىتحصيلها

والممتلكاتالأسهموتحويل،والمبانيالأرضملكية

تدفيالتيتلكمثل-الدمغةرسومبعضوتعرف.الأخرى

هذاويعني،القيمةحسبباسم-والمبانيالأرضنقلعن

رسومتجبى.الممتلكاتقيمةمعيتناسبالمبلإلمدفوعأن

إفريقيا.وجنوبوسنغافورةأيرلندافىالدمغة

،أم462فىدمغةرسمأولبتحصيلهولنداقامت

للدخولالدمغةرسمنظامالإنجليزاستخدمام496وفي

الدمغةلرسمالإنجليزيالقانونوكان.فرنسامعحربفي

المستعمراتلثورةمباشراسبباأم763فيالصادر

الأمريكية.

الطابع.قانونأيضا:انظر

التشكيلىالتصويران!:.الثابتالشمعيالرسم

(.التقنيةوالأساليب)الخامات

أصا!أ-نىا!اولاشتهرفنءا!!كلىالرسم

هذهبدأواالذينهمآزنهممنطقةسكانوكان.الأصليون

هذهمعظموتصور.غيرهمإلىالفنهذاانتشرثم،الرسوم

تصوركما،وأساطيرهمالأصليينالسكانخرافاتالرسوم

منمجموعةلكلوكان.الخلققصةمثلموضوعات

تقليدية.تصميماتالأصليينالسكان

لحاءبقطعيقومونالقدامىالأصليونالسكانوكان

يقومونذلكوبعد.تحفيفهثموتسطيحهالصمغأشجار

ثمالنباتىوالفحم(الحديديك)أكسيدالمغرةبطحن

الفرشاةأما.الألوانلإعدادنباتيةبعصائريخلطونهما

لحاءمنشرائحأوصغيرةأغصانتصئمنفكانت

وتنعيمها.أطرافهاقصبعدالأشجار

.الأصليونالأستراليون:أيضاانظر

الميكانيكي.بالرسمأيضاويعرفالفئيالرسم

إلا،القياسأجهزةبوساطةالمنتجالرسمألمماسابهويقصد

بعملالفنيونيقومباليد.تتمالرسوماتبعضهناكأن

استعمالأوتشييدكيفيةبدقةليبينواالفنيةالرسومات

أيةصنعويصعب.أخرىأجسامأيأو،المبانيأوالالات

يأأومحركأوسدأوجسرأوسيارةأوطائرةأوسفينة

.الرسوماتهذهبمثلالاستعانةبدونالصناعةمعداتمن

ليوناردوالإيطالىالفنانالحديثالرسمومكتشف

طرقمنطريقةيضطببتدريسكانالذيدافينشي
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ألواعاالمنىيستخدم.للتعاصيلوالانتماهالمهارةيتطلبالفنيالرسم

!عدقيقاتعبيرايعبرالديالرسمإلىليتوصلالأجهزةمنمحتلفة

الحسم.وحجمشكل

والأنظمةبالأجسامالمتعلقةالأفكارتسجلالرسم

تبدوكماالأجسامالفنيةالرسوماتتعرضلا.الميكانيكية

الألعادإلىتشيرلاالأخيرةهذهلأن؟الضوئيةالصورفي

المناظرمنعددأكبرتوضحالفنيةفالرسومات،الحقيقية

بدقة.الجسموحجماشكللتحديدالضرورية

مختلفةرسممعداتتضم)أعلاه(الرسمفيكالموضحةالرسمآلة

والمتلت.(+)بشكلوالمسوة(المدرج)المقياسوالحرشمفةالمنقلةمتل

.وكفاءةلسرعةالعملعلىا!ىاتساعدالآلههده

المتعامدالإسقاطهيالمعروفةالطرقأكثر

منيشاهدكماالجسممنظرتعرضوهي)الأرثوغرافي(

هيأخرىطريقةوهناك.فوقومنالجنبومنالأمام

للجزءمختلامنظراتعرضوهيالأيسومتريالرسم

للجسم.آخرواحداوجزءاالأعلىوالجزءال!مامي

الرسمأوالضوئيةالصورةلخلا!،الفميةالمعلوماتتوميربهدفميكاسكيةرسوماتبإعداديقومونالرسامونالميكانيكىالرسم

المتعامدالإسقاطالمألوفةالرسموسائلومن.بألعادهللتعريمىللحسممحتلفةماطريقدمالمحسالرسمفإدالممظوري،

المنطوري(.)المجسمالأيسومتريوالرسم

تفاصي!!لهتكودأديمكنشىءأي

واضحة.غيربنيوية

ير!-!

!---!

الصحيحالشكليعطيناالمتعاعدالإسقاط

زوايا.ثلاثمنوحجمهللشىء

منظراالأيسومتريالرسميوضح

منه.وجانبوأمامهاحشىءالقمةمحرفا
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لأجهزةالبسيطةالمجموعاتتضم.ا!لستخدمةالمواد

رسم،لوحةالهندسيةالرسوماتلإعداداللازمةالقياس

،ومثلثات)+(،بشكلومسطرة(،مدرج)مقياسوحرشفة

رسم.وورقوممحاة،رسموأقلام،رسموشريطوفرجارا

ومقسماتحبروأقلامأقواساستعمالأيضاويمكن

ناسخة.وآلةزرقاءزرقاءوطبعةومسطرةومنقلات

تجمئلعداتوهورسمآلةعليهيطلقجهازيستخدم

.متعددةرسم

الوقتفيتعدالتيالرسوماتمنكثيرإنجازويتم

والرسم.التصميمفىالحاسوببمساعدةالحاضر

المنقلة.الزرقاء،الطبعة:أيضاانظر

الفراث(،)أنواعالضرائبجبالةانظر:.المجثمعرسم

.الرؤوسفمرل!ة

الفني.الرسمانظر:.الميكائيكىالرسم

الرسوممنسلسلةأورسمالكارتونأوالهزليادسم

عدةالهزليةللرسوم.رسالةعنتعبرأوقصسةتحكيالتي

وأشخصعلىتعلقأو،وتعلم،تسليقدف!،وظائف

الرسومغالبيةوتضم.العامةالشؤونمنحالةأو،حدث

عنيعبربعضهالكنلفظيةوتعليقاتحواراتالهزلية

وأمنفصلمنظركلويسمى.الرسومخلالمنرسائله

لوحة.الوليةالصورفيرسم

الحياةفيتبدوكماالأشياءالهزليونالرسامونلايرسم

فيالملامحبعضتضخيمأوتصغيرشمفقد.الواقعية

يبلغالواقعفي.القدمينأو،واليدينالرأسمثلالضخصية

لكن.فقطالجسمثمنحواليالشخصرأسرسمقياس

يكونأنيمكنالهزليةالرسومشخصيةفيالرأسحجم

الأكبرالرؤوسوتساعد.الجسمطولنصفحتىأوثلث

إلىالقارئانتباهتوجيهعلىالهزلىالرسامالمعتادمن

الدهشة.أووالازدراء،،الابتسامة:مثلالوجهتعبيرات

،الحالاتمعظمفيالمعتادمنأكبروالأقدامالأيديوترسم

التأثير.لقوة

الرموزالهزليونالرسامونيستخدمالأحيانبعضفى

سردفىتساعدهملكيالاختصار،مننوعابوصفها

الشخصيةرأسفوقمصباحايستخدمونمثلا،القصة

السحابيعبركما،مشرقةذكيةفكرةإلىيشيروالكي

.اليأسعنالشخصيةرأسفوقالأسود

والمجلاتللكتبرسوماالهزليونالرسامونيبتدع

والمدرسونالمعلنونويستخدم.والأفلاموالصحف

تجذبلأنها؟الهزليالرسمرسائلالغالبفيوالحكومات

الهزلىالرسمرسائلوتعلم.القراءةسهلةولأنها،الانتباه

وفعالية.بسرعةالناس

إلىالجميلةالفنونفىالهزليالرسميشيرمصطلح

التلوين،عندلهمرشداليكونالفنانيخططهالذي،الرسم

بقيةعنالفنانهذاويختلف،الأخرىالأعماللبعضأو

فقط.أولىكخطوةاللوحةيرسملأنه،الضلينالرسامين

الفنمجالفييعملثانيةناحيةمنالهزليوالرسام

للنشر.كاملةهزليةرسوماويختج،التجاري

الهزليةالرسومأنواع

الرسوممنبارزةأنواعخمسةالهزليونالرسامونيرسم

وكتبولوحاتمسلسلات2-سياسيةأوافتتاحية-أ

رسوم-4للضحكمثيرةمجلةأوفنيعمل3-هزلية

متحركة.رسوم5-وءاعلانيةتوضيحية

انظر:إنتاجها،وخطواتالرسومعلىوللتعرف

المتحركة.الرسوم

مابالخطوطالافتتاحيالرلممميفعل.الافتتاحيةالرسوم

إلىالهزليالرسامويسعى.بالكلماتالافتتاحياتتفعله

حدثأوشخصما،عنرأياليكونالقارئعلىالتأثير

فيالافتتاحيةالرسومغالبيةوتظهرالأخبار.فيمابارز

بدونأومفردةرسوما،بالصحفالافتتاحيةالصفحات

افتتاحيةتدعمأنللرسومويمكن.عناوينأوتعليقات

الأحداثبعضمعتتعاملأنيمكنأو،الرئيسيةالصحيفة

أسلوباالرسامينمنكثيرويستعمل.اليومأخبارف!الواردة

أناسمنللسخريةالكاريكاتيرفنيسمىالفنفي

تعبيراتأوالجسديةصفاتهمبتضخيموذلك،مشهورين

الكاريكاتير.انظر:.الوجه

الرموزمنمجموعةالهزليونالرسامونيستعمل

على.بسرعةرسائلهمتوضيحعلىلتساعدهمالمتنوعة

لشركةرمزايكونأنيمكنالجائعالنسر:المثالسبيل

كانكثيرةهزليةرسوموفيأصغر.شركاتتلتهم،كبيرة

وتمثل)سابقا(.السوفييتيالاتحادإلىليرمزالدبيستخدم

وذالنحيفالرجلأمابول.لجونبصورةالمتحدةالمملكة

بنجوممزينةللسهرةسوداءسترةيلبسالذي،اللحية

.المتحدةللولاياتيرمزالذيسامالعمفهو،وخطوط

تمثل.هزليةوكتبولوحاتهزليةمصورات

أبواباوالمجلاتالصحففيواللوحاتالهزليةالمصورات

الهزليةالمصوراتوبعض.الثابتةالشخصياتمعمنتظمة

هيالغربيةالصحفبعضفيالشبحفولكليهزليةمثل

المصوراتوفىآخر.إلىيوممنتستمرمغامراتقصص

لشارليالس!ودانىالفولتتضمنالتيالأخرىالهزلية

فيالشخصياتتتورط،هارتلجونيالميلادوقبلشولز،



الهزليالرسم214

فيالهزليةالرسوموأشهر.يومكلمضحكةمواقف

فيجاهينصلاخلوحاتمثلامصرفىالعربيةالصحف

ومحمودالأخبارفيحسينومصطفىالأهرامجريدة

رساميمنكبيروعددالأوسطالشرقصحيفةفىكحيل

وعلي،الرياضجريدةفىوالخريجىاليوسفروزمؤسسة

جريدةفىالعليوناجي،التونسيةالحريةجريدةفىعبيد

السودانيةالأيامجريدةفيوعزالدينالكوشيةالقبس

وغيرهم،الخرطوموجريدةالصحافةجريدةفيوالكاروري

الهزلية.المصوراتالصحفمعظموتنشر.الفنانينمن

معاللوحاتمنسلسلةعلىهزليمصوركلويشتمل

فىرؤوسهامنبالقربعادةتطبعالشخصياتكلمات

اللوحةوتتكونالحوار.بالونتسمىبيضاءمساحات

فقط.واحدةلوحةمنالهزلية

مجلةشكلعلىالهزليةالرسومتطبعأنيمكن

وأ،واحدةقصةالهزلىالكتابويقدم.الهزليةكالكتب

ويمكن.طويلةقصةمنجزءاأوالقصصمنمجموعة

فىإمامرسومةالهزليالكتابلوحاتتكونأنكذلك

الهزليةالكتبمنكثيروتصور.فيهمبالغأوحقيقيشكل

الرجلمثلشخصياتتضم،خياليةقصصاأومغامرات

فيهاأخرىكتبوهناك.الخارقوالرجل،العنكبوت

الهزلية.ا!لصوراتانظر:.فكاهيةموضوعات

عادةتكونلوحات.للضحكالمثيرةالهزليةالرسوم

تنطقكلماتمنالتعليقويتكونقصير.بتعليقمصحوبة

الرسوموبعض.اللوحةفىالموجودةالشخصيةبوساطة

الاخروبعضها،تعليقاتعلىتشتمللاللضحكالمثيرة

السلسلةهذهومثل.الصامتةاللوحاتمنسحلسلةيشكل

تظهروشخصياتها،أنهافيالهزليةالمصوراتعنتختلف

المثيرةالرسوموتسخرمستمرا.باباوليستفقطواحدةمرة

منتسخروأحيائاعام،لوجهالناسمنللضحك

الافتتاحية.الهزليةالرسومتفعلكما،محددةشخصيات

التصريحأوالمعقولالتصريحطريقعنالفكاهةتقدموهي

نأهيالفكاهيةللرسومالرئيسيةالوظيفةإن.فيهالمبايخ

منيسخرأنأيضايمكنالهزليالرسمولكن،تسلي

.ال!نسانأخطاء

فيتساعد.والإعلانيةالتوضيحيةالهزليةالرسوم

وغالبية،والإعلاناتالتعليميةوالمواد،القصصعرض

ولكنهاذاتها،فيالمعنىقليلةالتوضيحيةالهزليةالرسوم

تصحبه.الذيالنصمعنىوتعميق،الانتباهجذبفيتفيد

فيمهمةومعلوماتمواضعتوضحالرسومهذهومثل

.كثيرةمدرسيةكتب

شخصياتالتوضيحيةالهزليةالرسومبعضتستخدم

الشركاتمنكثيروتستخدم.الهزليةالمصورات

إعلاناتها.لتوضيحالشائعةالهزليةالمصوراتشخصيات

الرسمشخصياتالأحيانبعضفىالحكومةوتستعمل

وأ،معينةبرامجترسيخعلىتساعدلكى،البارزةالهزلى

.البرامهذهعنمعلوماتتنشرلكي

الضحكرسومإبداع

قادراالهزلىالرساميكونأنيجب.الفكرةتطور

ويتعاونلها.كاملرسمإنتاجثمما،فكرةتخيلعلى

وتقرر،اليومأحداثلمناقشةالمحررينمعالافتتاحيةرسامو

يخططثم،الافتتاحيةتعليقتستحقالأحداثأيالمجموعة

لكيواحدةالتحريررئيسويختارأفكار،عدةالرسام

الحريةمطلقلهمالافتتاحيةرساميكباروبعض.تستكمل

.تقدمالتيالمادةاختيارفى

المثيرةوالرسومالهزليةالمصوراتفنانويطورأنويمكن

ويمكن.الكتابمعيتعاونواأو،الخاصةأفكارهمللضحك

الكاتبمعفريقايكونأنالضليةالمصوراتلفنانكذلك

بالقصة.يزودهالذي

المضحكةمالهزليةالرسومفنانىمعظميتعاونلا

عديدةأوليةمسوداتيرسلونوإنما،فقطواحدةمطبوعة

رؤساءيقبل.وقدالمجلاتتحريررؤساءإلىالواحدةالمرةفى
يطلبونأو.التعديلاتبعضإجراءمع،المسودةالتحرير1

يعدله.أوالرسميعيدأنالفنانمن

توضيحيةأوإعلانيةرسوماتالهزليونالرسامونيعد

الكاتبة،الآلةعلىمطوعةأوباليد،مخطوطةنسخةمن

الرسامينعلىويجبالتحرير.رؤساءأوالكاتبمنمقدمة

النص.فيالأساسيةالنقاطعلىيركزرسمايصممواأن

أسلوبعلىيعتمد.الكاملالهزليالرسمإنتاج

يستغرقأنويمكنالتحرير،رئيسومطالبالخاصالرسام

الهزلى.الرسملتصميمكامليومإلىدقيقة03منالرسام

واضحةتفاصيلالخبرةذووالرسامونيستخدموعادة

والرسومالهزليةالمصوراتفنانوويختار.وأشكالأحقيقية

ألافتتاحيةالهزليةالرسومرسامىومعظمالمضحكةالهزلية

تفصيلا.أقلشكلا

الخارجيةالخطوطبرسمالهزليونالرسامونمعظميبدأ

مغموسةفرشاةأوحبربقلمعليهايمرونثم،الرصاصبقلم

التعليم.أقلامأوألمحبرةبال!قلامأوالحبر،في

مرةالرسممنأجزاءالهزليونالرسامونيرسموقد

لايظهراللصقوهذامعا.القطعتلصقثم،أخرىومرات

المظللةالمناطقوتظهرهذا.المطوعةالمعدلةالنسخةفي

.المساحاتفىتبايناالسوداءالمجسمةوالمناطق

الخطوطمنرسماللتظليلالعامةالطرقوتشمل

منمسطحةقطعةباستخدامأوبعضها،منالقريبةالرفيعة
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الأشكالمننماذجعليهامفرغالشفافالبلاستيك

الافتتاحيةالهزليةالرسومرساميمنكثيرويرلحمم.الهندسية

معينةنماذجوفقكيميائيامعالجورقعلىفرشاةبوساطة

.ملونشمعقلمبوساطةبتظليلهايقومونثم،الطاعةقبل

الرسومإنتاجإعادةكيفيةحولالمعلوماتمنولمزيد

الف!وئية.والطباعةالف!وئيالحفر:انظر.الضلية

تاريخيةنبذة

سبيلفعلى.القديمةالعصورإلىالهزليالرسمفنيعود

والمزهرياتالمصريةالجدرانعلىهزليةرسوموجدتالمثال

شعبيةتكتسبلمالهزليةالرسومولكن.القديمةالإغريقية

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيإلاواسعة

عشرالثامنالقرنخلال.المبكرةالهزليةالرسوم

بريطانيونفنانونرسم،الميلاديينعشرالتاسعالقرنوأوائل

هوجارثووليم،شمانككروكجورج:منهمعديدون

.أمء47عاموفيوباعوها.الهزليةالرسوممنمطبوعات

فىالأولىالوليةالرسوممنواحدةفرانكلينبنجامينرسم

حفزقدفرانكلينرسموكان.الأمريكيةالمستعمرات

حيثوالهنود،الفرنسيينضدتتوحدلكيالمستعمرات

مت.أواتحدتعليقمعحيةمنجزءامستعمرةكلأظهر

ما774عامالرسملهذاترجمةريفيربولنقعقوقد

إنجلترأ.ضديتحدواأنعلىالمستعمرينمستحثا

مارسالذي،دومييهأونوريهالفرنسيالفنانعرف

الرسمأبوبأنه،م0871عامإلىام083عاممنالرسم

الفرنسيينللزعماءهزليارسمارسموقد.الحديثالضلي

ستةدومييهقضىأنيلبثولم.والمجلاتالصحففي

رسمهساخررسمبسببأم832عامالسجنفىأشهر

توماسكانإنجلتراوفي.فيليبلويسالملكعن

على،دومييهمثلقاسيينجيلرايوجيمسرولاندسون

لمهذامنالرغموعلى،الدولةورجالالبريطانيةالملكة

عملهما.بسببالسجنإلىيذهبا

عرضتام841عامنى.الحديثالهزليالرسم

الجديدةالتشريعيةللمجالسجداريةرسومتصميمات

بناؤهاأعيدقدكانتوالتي،هزليةرسومابوصفها،للبرلمان

الحديثةالهزليةبانشمجلةنشرتثم.تخريبيحريقإثر

التيالتخطيطجةالرسوممنسلسلةالفورعلىالصدور

الرسمأصبحالوقتذلكومنذ،الهزليةبنشرسومأسمتها

الاسم.بهذاصعروفاالهزلى

فىشهرةالهزليالرسمرساميأكثربينمنوكان

رسومهظلتوالذيتنيل،السيرجونبشمجلة

وفىعاما.05لمدةالمجلةفيدائماباباتشكلالسياسية

أعمالهظهرتالذيناممتتوماسأثرالمتحدةالولايات

.العامالرأيفيكبيرةبدرجةهابررزويكليمجلةفى

الهزليةالرسومأصبحتالتالمئكلشرالقرننهايةوقرب

اليومية.الصحففىمنتظمةأبواباتشكل،الافتتاحية

تفاصيلالصحففيالهزليونالرساموناستخدموقد

فعلعمامتحرراوشكلا،قليلةوشخصياتأقل

الرسماضمحلثم.المجلاتفيالهزليونالرسامون

ايىميةالصحفلأن،المجلاتافتتاحيةفيالهزلي

سرعة.أكثربشكلالأخبارعلىالتعليقاستطاعت

تطورتالميلاديعشرالتاشعالقرنأواخرفي

وكانت.المتحدةالولاياتفيالهزلىالرسممسلسلات

حافلةخطابها،فيحادةالمبكرةالهزليةالمسلمسلات

فيالهزليةالمسلسلاتاستخدامازدادثم.العنيفةبالفكاهة

الصحيفتينبينالقويةللمنافساتنتيجة،بسرعةالصحف

وقد.جورنالنيويوركووورلدنيويوركالأمريكيتين

لريتشاردالمسلسلالهزلىالرسمعلىالصحيفتانتنافعست

.هوجانزقاقأوتكولتفلتون

الصحففينفسهاوالافتتاحيةالهزليةالرسومفرضت

أوروبا.إلىبسرعةالهزليةالمسلسلاتوامتدت،الأمريكية

الهزليةالمسلسلاتمنكثيررسامواتحدالحاليالوقتوفي

جميعفيللصحفالمتزامنللنشرالبيعتتولى،نقابةفى

هذهمثلفيمتخصصةوكالاتبوساطةالعالمأنحاء

.المجالات

الهزليالرسامهوالنيوزيلنديلودافيدالسيركان

القرنمنالأولالنصففيالبارزةالسياسيةللصحيفة

قدالخطفيواقتصادهاللاذعةسخريتهوكانت.العشرين

فيعملهبدأقدوكانالتو.فىعملهتمييزالممكنمنجعلا

.أم919عاملندنإلىأنتقلثم،ام419عامنيوزيلندا

للضباطنموذجابليمبالكولونيلشخصيتهوتعد

اسمن.وكبارالرجعيينمنالعسكريين

الهزليةوالرسومالمغامراتكتبأصبحتوقدهذا

القرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتعقديفيشائعة

ام(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوبعد.العشرين

العستينياتومنذ.شعبيةالفكاهيةالهزلياتاكتسبت

التيالهزليةوالمسلسلاتالكتبمنكبيرةأعدادصدرت

والسياسية.الاجتماعيةبالقضاياأهتمت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تيرلكاريكااأونوريه،دومييهرتحشارد،أوتكولت

جورج،شانككروكوالت،ديزنيباتريك،أوليفانت

الهزليةالمصورأتالأحراحدووجونالسيرتنيل،

وليم،هوجارتالمتحركةالرسومالحاسو!ورسومحطوط

روبرت،ريبلىلغد،دارلمج

دكتور،سيوسالعامالرأي



العربعندوالنحتالرسم216

منبغيرهاارتبطاالعربعددوالئحتالرسم

فىإلاالدقيقبالمعنىرسومتظهرولم،الأخرىالفنون

اختلطقدالرسمولعل.العربتاريخمنالمتأخرةالمراحل

بينهماوالفرق.التشكيليبالتصويرالكثيرينأذهانفي

بخطوطالأشكالتوضيحهوالرسمأنفيلمجلخص

الألواناستخدامفهوالتصويرأما.بتظليلاو،خارجية

ذلك.غيرأوالأحبارأوالزيتيةأوالمائيةكالألوانالختلفة

ومنالتوضيحىبالرسماهتمامهمجلالعربقصر

الخطوطاتفيظهرما،القديمةالعربيةالرسومأهم

الكتب،بهاليزينواالفنانونرسمهاوقد،القديمة

فىالمذكورةالأشكالأوالأفكاربعضبهاوليوضحوا

مثلعلىالعربعندالرسمفنيقتصرولم.القصصثنايا

القصصبعضصاحبتالتى،التوضيحيةالرسومتلك

،المثالسبيلعلى،ودمنةكليلةكتابفيكماالمشهورة

منالغرضأما.أيضاالعلميةالرسومإلىتعدتهابل

ذكرهجاءفقدالعبروكتبالقصصفىالرسمإلىاللجوء

مترجميذكرحيثوفىمنة،كليلةكتابمقدمةفي

إظهاركتابهأغراضمنأن-المقفعبناللهعبد-الكتاب

انساليكونوالألوانالأصباغبصنوفالحيوانخيالات

تللثفيللنزهةأشدعليهحرصهمويكون،الملوكلقلوب

والسوقة،العامةلدىمحببا،كذلكيكونوأنالصور،

طبقاتجميعمنمطلوباويبقىانتساخه،بذلكفيكثر

والناشخالمصوربذلكولينتفعالعصور،لممائرفىالمجتمع

الدهور.مرعلى

التوضيحية،الرسومهذهفييبدعونالفنانونوكان

تكونوقد.الوقتذاتفيوجذابةمعبرةرسوماوينتجون

تشغلهملدرجةالقراءمنكثيرلانتباهملفتةالصوربعض

ابنيفتلمولهذا.ال!خبتلكفىالمكتوبةالنصوصعن

نأإلىنبهحيثنفسها،المقدمةفىذلكيذكرأنالمقفع

غايتهتكونأنينبغيلاودمنةكليلةكتابفيالناظر

فقط.التصملتزاويقه

كانتفقدالعلميةالكتبفيوجدتالتيالرسومأما

خوفهناكيكنولم.عليهوتركز،العلميبالجانبتهتبم

المكتوبة.النصوصعنللكتابالمتصفحتشغلانمن

الموضوعاتبتنوع،متنوعةالعلميةالرسومهذهوكانت

وفروعهاالختلفةالنباتأنواعالرسامونبهوضحمافمنها

بعضبهوضحواماومنهاوثمارها،وأزهارهاوأوراقها

المسمىالجزريابنكتابفيكما،الهندسيةالأشكال

هذاويشمل.والعملالعلمبينالجامعالحيلكتاب

ويصفالاليةالحيلمنالجزريابنمخترعاتالكتاب

والمتحركةوالناقلةوالرافعةالضاغطةالالات

وحيوانيةآدميةصورمنبتركيبهاشصلوماواستخداماتها،

موجودةالكتابهذان!خبعضولاتزالطير.ورسوم

بتركيا.إسطنبولبمتاحف

مؤلفوهالجأالتيوالطبيةالجغرافيةالكتبأيضاوهناك

علىتساعدالتىبالصورلهمفأكملوها،الفنانينإلى

.والدرسبالبحثالمؤلفيتناولهالذيالموضوعتوضيح

وهذه.الفلكعلمعنتتحدثالتيالكتبايضاومنها

والنجومالبروجتوضحصورعلىتحتويالكتب

فيموجودوهومنها،عددإليناوصلوقد.والكوأكب

هوالمجا!هذافيكتابأهمولعل.العالميةالمتاحص

عمربنعبدالرحمنالحسنأبووضعهالذيالكتاب

وصورالنجوممجموعاتأسماهوالذيالصوفى

إلممطبول،متاحففىن!خمنهوتوجد.الثابتةالكواكب

المجالوفى.المتحدةبالولاياتوالمتروبوليتان،والفاتيكان

ويوضحواليرسموأ،الرلمسامينإلىالأطباءلجأ،الطي

عنه.التحدثيريدونلماالختلفةالأشكالبالصور

الخطوطاتهذهمثلمنكبيرعددإليناوصلوقد

ومنها،التوضيحيةالرسوماستخدمتالتيالعلمية

بداراليومموجودةالطبعلمفىمشهورةمخطوطة

التوضيحية.بالرسومزاخرةوهى،بالقاهرةالمصريةالكتب

بالرسومزينتالتيالقديمةالخطوطاتأمثلةومن

فيموجودةوهي،الحريريلمقاماتمخطوطةالتوضيحية

باريس.فيالأهليةالمكتبة

والمغولى؟السلجوقىالعصرينخلالالرسمفنازدهر

الرسم.مجالفيبديعةأعمالأخلفاقدالعصرانفهذان

فيالفنانونبلغهالذيالمستوىيوضحمثالخيرولعل

التواريخ،جامعبكتابيالموجودةالرسومهوالرسممجال

.الهجريعشرالثانىالقرنالمغرب-الكتبزخرفةفن
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إلىتاريخهايرجعبالزخار!غنية،ممشوقتونسىبخطمخطوطة

.الهجريعشرالحاديالقرن

السالغالقرنفيكتباالكتابانوهذان.والشاهنامة

.الهجري

سابقتهاعنتقللارسومهذأعصرناإلىووصلت

فيرسومهمتميزتوممن.التيموريالعصرإلىتعود،جودة

والفنان،شاهيأميروالرسام،خليلالرسامالعصرذلك

أعمالهوبعض،عصرهفنانيأشهرهذابهزادوكانبهزاد.

الكتببداروبعضها،البريطانيبالمتحفاليومموجودة

،زادةشيخ:الرسامونالصفويالعصرفيواشتهر.المصرية

ومير،وأفارميكمحمد،وسلطانعبدالعزيز،وخواجة

وقد،بالمتاحفرسوماتهممنكبيرعددويوجد،نقاش

مثلمنالمشهورةلتوضئالكتبتلكبرسومهمقاموا

وغيرهما.،والشاهنامة،ذكرهالسابقودمنةكليلةكتاب

عنوعبرت،أخاذةبطريقةنفذتالرسومتلكوأغلب

بالحركةالمرسومةالأشياءفيهاتتسم،زخرفيةبطريقةالطبيعة

وجذابةمنسجمةبألوانالرسوماتولونت،والترابط

بديع.إيقاعفىالمرسومالموضوعمعومتناغمة

ونحتالعصور.أقدممنذالعربعرفه.النحت

نحتواكما.الجبالأوالكبيرةالصخورمنبيوتهمبعضهم

تتعلقلأغراضوالحيوانيةالادميةالأشكالبعض

قبلعقديةلأغراضأو،اليوميةالحياةفيبالاستخدام

والرموزالصوربعضالصخورعلىونقشوا.الإسلام

فىتوجدالقديمةلنحوتهمعديدةأمثلةوهناك.والحروف

الختلفة.المتاحف

ولكن،النحتفىالعرباستمر،الإسلامنورانتشرلما

الإسلاميالنحتوارتبط.منهوالهدفالنحتنوعتغير

ومن.الإسلاميالتوجهيوافقماالفنانونفنحت،بالعمارة

الأمويالعصفىأنثئالذيا!لشتى،قصرواجهةذلك

المكرمة،ومكةدمشقبينالقديمةالحجطريقعلىبالأردن

متحففىاليوموتوجدألمانياإلىالواجهةأخذتوقد

تتكونالواجهةهذهعلىالمنحوتةوالأشكال.ببرلينالدولة

بعض،بمبعضهاومترابطةمتداخلةمتباينةزخارفمن

الحيوانمنالمستوحاةالمجردةالأشكالبعضوتشمل

.نللإنساوا

التيجانمنعدداالمسملونالعربالفنانوننحت

وديرالرصافةبينووجدت،العباسيالعصرفيالمرمرية

المتروبوليتانبمتحفاليومموجودةوهى،العراقفىالزور

متاحففيالتيجانهذهمنمجموعةوتوجد.نيويوركفي

بألمانيا.برلينمتاحفوفىبتركيا،إسطخبول

هـ122عامالمعتصمأنشأهاالتيسامراءمدينةوفي

نأيمكنالتيالزخارفمنكبيرعددوجدم(،)836

فىالمصبوبةالزخارف-ا:أقسامثلاثةإلىتقسم

-2الصنوبر.وكيزانالعنبفروعوتشمل،قوالب

زخرفيةعناصرفيهنحتتوقد،المائلأوالمشطو!النح!

منفرجة.زوايافيأطرافهتتقابلمائلانحتاهندسية

التيالجصيةالزخارفوتمثلها،الجصيةالحشوات3-

النخليةالمراوحتفريعاتمنوتتكوننيسابور،فيوجدت

ومقتبساتها.

إلىالخامسالقرنمنإيرانفىالسلاجقةواهتم

عملفيوالجصيالحجريبالنحتالهجريينالسابع

الجص.علىوالنقشالقديمالبناءجمالياتمن
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الشريف.المكيللحرمالخارجيةالجدرانزخرفة

وحداتفيالهسدسيةالرسومزحر!تهافياستعملتالخزفمنبلاطة

لمعمك!.!تصلبعضها،مسححمة

الحفرمميزاتأهمومن.العربيالخطوفي،الزخارف

وإدخال،مختلفةمستوياتإلىالسطحتقسيمالسلجوقي

منتقتربالنباتيةالزخارفعلىجديدةموضوعات

الطبيعة.

إلىالسابعالقرنمنتصفمنالمغولىالنحتفنأما

والجصالحجارةعلىأغلبهفكان،الهجريينالثامنالقرن

فيالمبالغةبظهورالسلجوقيالنحتعنواختلفأيضا،

الزخرفي.الازدحام

الرابعالقرنمنمصرفيالفاطميالنحتاثاروأهم

الجصيةالزخارففىالهجريينالسادسالقرنإلى

القرنفيبنيالذيالجامإلأزهرمنكلفيالموجودة

الزخارفوتتسم.الطولونىالمسجدوفى،الهجريالرالغ

تربطالتيالأجزاءغيرشىءالخلفيةمنيبدوفلابغزارتها،

الفاطميين،زخارفوفي.ببعضبعضهاالزخارفأطراف

المشجر.الكوفيالخطمنونماذجنباتيةعناصرتوجد

القرنين)مابينوسوريابمصروالمماليكالأيوبيونواتبع

النحت.فيالفاطميينأساليب(الهجريينوالتاسعالسادس

والحجرية،الجصيةالزخارفبازدهارالمملوكيالعصروتميز

.والمدارس،الأضرحةوفي،بيبرسالظاهرمسجدفيكما

الأوانيونحتواوالمنابر،والقبابالماذنبتزيينواهتموا

وجرارها.المياهوأحواض،والنافورات،والرخاميةالحجرية

،الفترةهذهنحتمنعديدةبنماذجالمتاحفوتزخر

فيوألبرتفكتوريامتحففىتوجدالنماذجهذهوأجمل

الفنومتحفبنيويوركالمتروبوليتانومتحف،لندن

.بالقاهرةال!سلامي

والأندلسإفريقيابشمالىالطوائفملوكع!مروفي

بالتفاصيلالنحاتون،اهتمالهجريالخامسالقرنفى

المرابطينعصرفنانوواستخدم.النباتنحتعندالدقيقة

المنحوتة.الزخارففيال!لوان

النحاتوناستخدم،والجصالحجارةجانبوإلى

.والخطوطالزخارفعليهوحفروا،الخشبالمسلمون

فيالإلمسلامىالخشبيالنحتمنممتازةنماذجوهناك

العصرإلىتاريخهاويرجع،باليونانبأثينابناكىمتحف

نماذجتوجد،بالقاهرةالإسلاميالمتحفوفي.الأموي

ومحاريب.أبواباتشملالفاطميالعصرإلىتاريخهايعود

وأكراوسمرقندطشقندومتاحفدمشقمتحفوفي

الفن.هذامننماذجبالهند،

والخشب)الحجرالسابقةالخاماتجانبوإلى

والعظمالعاجالمسلمونالنحاتونا!متخدم(،والجص

بهاوحشوا،والعلبوالصناديقالأبواقمنهافنحتوا

التطعيمأساليبمستخدمينالأثاثبهاوزخرفواالأبواب

والترصيع.والتجميع
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الكوفي.بالخطالمئذنهعلىكتوقد.الألوان

بهوزينتأيضا،العربيالمغربفيالنحتازدهر

واشتملت.بالأندلسالحمراءقصرمثلوالقصورالمساجد،

وغيرها،كالأسودلحيواناتتماثيلعلىالقصوربعض

حسبالتصويرالفنانونفيهاحاولواقعيةبطريقةونفذت

بيناختلافأهمهوهذاولعل.للفنالعلميةالقواعد

لم،العربيالمشرقففى.المغاربةوالعربالمشارقةالعرب

الواقس،التصويرإلىالمسلمونالعربالنحاتونيلجأ

ولعل.تصويرهماأوالحيوانأوالإنساننحتوتفادوا

مروانبنعبدالملكصورهوالمجالهذافىالوحيدالتجاوز

علىمنحوتةكانتالتيالصموروهذه.العملةعلىالمنحوتة

تقريبية.كانتبل،واقعيةتكنلمالدنانير

فيمحصورايكنفلمالمسلمينالعربعندالرسمأما

جدرانتزيينإلىتعداهبل،فقطالكتبتزيينمجال

الأمويفا!لسجدأيضابمالمساجدوجدرانبلالمعساكن،

وغير،والمياهالجميلةالأشجاربرسومبواباتهتزخربدمشق

الفنانمهارةعلىتدلالتيالخلابةالطيعيةالمناظرمنذلك

نفذها.الذي

تأثر،الغريالاستعماروانتشار،الضعفعصوروبعد

،المجالاتكلفيأوروبابفنونالعربالفنانينمنكثير

الفنتعليمأوروباوفرضت.والنحتالرسممجالاتومنها

وعادأمرهاعلىالمغلوبةالعربيةالبلادعلىالأوروبي

تماثيلالمسلمينالعربالفنانينمنعددونخاالتجسيد،

الشخصياتبعضتمثل،العامةالميادينفينصبتضخمة

جماليةفنيةلأغراضأنشئتأخرىوتماثيل،البارزةالعربية

صالاتفيتوجدوغيرها،وحيواناتأناسىتشملفقط

البلادمنكثيرفيالفنونوكلياتوالمتاحفالعرض

العربية.

921المتحركةالرسوم

الففمة.زخرفة

الأساليبالمعاصرينالعربالنحاتينبعضأخذ

وقد.تهمهممواضبععنليعبرواوطوعوها،الغربية

والمدارسوالاساليب،الغربيةالتجاربكلمناستفادوا

وتتمشى،عنهمتعبرمجسماتوأنشأواوغيرهاالتجريدية

والاجتماعية.وحياتهمقيمهممع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والآدابأغنوناالماثىالحفرالإسلاميةالآثار

الحمراءقصرالعربيالخطالشعميالتراث

الإسلاميةالمحطوطاتالعر!عندالعلومالتشكيليالتصوير

المرمروالمسلمينلحفرا

النحتالإسلاميةالعمارةوالطاعةالضوئيالحفر

فن،السحتالعربيالتشكيلىالفنالضوئية

اللإسلاميةالف!ونالخشبعلىالحفر

العربيةالشعبيةالف!ودالكليشيهحفر

صناعةعلىالحكوماتتفرضهارسومالإفتاجرسوم

تفرضعادةوهي.الخدماتأوالبضائعاستعمالأوبيعأو

الطرفولكن.المنتجاتمنقليلأوواحدمنتجعلى

ثمنإلىرسوممندفعمامقداريضيفعليهالمفروضة

دافعهوالمستهلكيكونوبذلك،الخدماتالبضالبنو

التيالرسومأيضاالإنتاجرلمموموتشمل.الحقيقيالرسوم

.التجاريلتصارلإلعملتدفع

سينمائيةأفلاملإنتاجفنيأسلوبإلمتحركةالرسوم

منبدلأللحركةرسومبإعدادالفيلممنتجفيهيقوم

ويستدعي.الحقيقةفىتبدوكماالتصويربآلةتسجيلها

وأالرسوممنسلسلةتصوير،المتحركةللرسومفيلمإنتاج

الشريطفيإطاركليمثلبحيثالاخر،بعدواحداالأشمياء

فىطفيفتغييرويحدث.الرسوممنواحدارسماالفيلمي
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لاخر.إطارمنتصويرهتمالذيالشيءأوللمنظرالموضع

الأشياءتبدوالسينمائىالعرضآلةفىالشريطيداروعندما

.تتحركنهاوكأ

إنتاجفيالمتحركةالرسومتقنيةعلىالإقباليشتد

الدعايةفنيوإليهايلجأكما)الكارتون(،الهزليةالرسوم

يقومذلكإلىبالإضافةالتلفاز.لىالساعنللإعلان

منخاصةنوعياتعلىبالاعتمادالتعليميةالأفلاممنتجو

وأ،الصعبةالأفكارشرحفيللمساعدةالمتحركةالرسوم

واقعية.مشاهدفىتوضيحهايستحيلالتىالموضوعات

الحركةومشاهدالمتحركةالرسومبينأيضاالجمعويمكن

سينمائيا.تصويرهايتمالتي

المتحركةالرسومانواع

بدونالمتحركةالرسوممننوععلىالحصولبالإمكان

وسيلةعلىالاعتمادطريقعن،تقنيةوسائطبأيالامشعانة

وهوالسريعاقضدفترباسمتعرفالبساطةغايةفي

في)الاسكتشات(التخططةالرسوممنمجموعة

تسلسلفىالأخرىفوقواحدةكل،متتاليةصفحات

سريعةبحركةالصفحاتهذهتقليبتمفإذا.واضح

.تتحركوكأنهاالرسومبدت،خاطفة

يجبالمتحركةالرسومفيلماإعدادفىالشروعقبل

بتجهيزفيقومالمشاهد،كاتبىمنفنانيعدها،قصةاختيار

سيناريومقامفيوهيا!لشاهد،تسلسللوحةبيعرفما

الهزليةأطمصوراتضخماشريطاتشبهولكنهاالفيلم

للقصة،المتتاليةالمشاهدتصورتخططيةرسوممنمكونا

مشهد.بكلصةاتالحوارجملعليهامطبوع

لوحةمحتوياتعلىالفنيينوبقيةالخرجموافقةبعد

لوحةبتتبع،التصويريةالمومحيقىتسجيليتماالمشاهد،

ولقطاتالموسيقيالإيقاعيوائمحتىبدقةالمشاهدتسلسل

إليهايلجأأخرىطريقةوثمة.للفيلمالحركيالتسلسل

وهوالعرضشريطاستعمالطريقعنالأفلامصانعو

التيالفيلميةالإطاراتعددتحديدبهيترواللرسومشريط

هذهإتماموبعد.المسجلالحوارفيكلمةكلتستنفدها

الرسومفيلمإتمامفيالفنيونيشرع،التمهيديةالخطوات

ذلك.لعملأساليبعدةمنبواحدالمتحركة

الطرائق،أكثرالسيلولوز.أوراقمنالمتحركةالرسوم

يتطلبأنويمكن.المتحركةالرسومأفلامتجهيزفيانتشارا

آلافالمتحركةالرسومأفلاممنطويلمميزفيلمإنتاج

.سنواتثلاثإتمامهيستغرقوقد،المنفصلةالرسعومات

تموقدالأفراد.منلعديدالمتخصصةالخبراتيحتاجكما

أم(،)379السبعةالأبيفوالأقزامالثلجفيلمتنفيذ

إلىوبالإضافة.الطريقةبهذهأم(049)بينوشيووفيلم

--ء-حسسي!!تلأ

لظهورالأولىالأيامممذالإعحابحارتالمتحركةالرسومأفلام

الحيواناتمنمماذحالأفلامهذهسكثيروتعرض.السينمائيةالأفلام

.دكودفيبنيبجزكشحصية،بشريةتممصاتفي

المتحركةالرسومأفلامأغلبتجهيزالطريقةبهذهيتمذلك

التلفازية.ببرامإلأطفالالخاصة

المشاهدتبويبفنانيمنبواحدالفيلممخرجيست!ن

التىالكيفيةوتحديد،برسمهوالقيامالعامالنسقلتعيين

إلىبالإضافة،العامومظهرهاالشخصياتبهاتتحرك

هذهعقب.منفصلةمشاهدإلىالفيلميالسردتقطع

رسوماتبتجهيزالمشاهدتبويبفنانويقوم،المرحلة

الخلفياترساموهما:،الفنانينمنلمجموعتينإرشادية

التحريك.ورسامو

كلتشكلالتيالمناظربرسمالخلفياترسامويقوم

رسامووشرلى.الشخصياتباستثناءاللازمةالعناصر

بأعدادبالشخصياتالخاصةاللوحاتتنفيذالتحريك

شريطعلىبناءللحوار،الحركيةالمتطلباتوفقمحدودة

علىبالردالشخصياتإحدىقيامحالةففي.العرض

شريطإلىالرجوعمنشضح،نعم:بقولهمثلا،الهاتف

الشريطمنإطاراتثمانيةتستغرقالكلمةهذهأنالعرض

تنفيذالتحريكرلمماميعلىلزامايصبحوهكذا.الفيلمي

شكلتحاكيلوحاتثمانيمنتسلسلفيالشفاهحركة

المصاحبةالحركاتكلإلىإضافة،الكلمةلطقعندالفم

رسمها.يتمالتيالشخصيةبهاتأتيالتى

مجموعةتقوم،الرسوماتتجهيزمرحلةإتماموعند

منلوحاتعلىبنسئالرسوماتالرسامينمنأخرى

سيلز،باسميعرفالذي)الشفاف(الأسيتي!ورق
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الصفحةهذهفىالتوضيحيةالصوروتبين.المتحركةالرسومأنواعبعضلتنفيذيستخدمأسلو!السيلولوزأوراقالمتحركةالرسوم

ذإنفسها.المعالجاتهدهمنبعضاالأخرىالمتحركةالرسوماتأساليبتحتاجكما.المعالجاتلهذهاللازمةالخطهوات

رالمومسيقى.الحركةلمواءمةا!لشاهدتسلسلبلوحةالمثالسبيلعلى؟الشحريكفنانىكليستعين

اللوحة.المتحركةالرسومأفلامفىالحواروتسظمالحركةتصورالرسوماتمنسلسلةاللشاهدتسلسللوحة

باسمالمعروفة،الصحفيةالضليةالمصوراتمنشحصياتببطولتهاتقومالتيالهزليةالرسومأفلاملأحدأعلاه

.الفولحبات

إيقاعاتهاتوقيتيتماللوسيقى

الحركة.معلتتواءم

!لأ!علم

الفيلمحلفياتبتلوينيقومالخلفياتقان

الشخصياتبامشتناءشيءكلتشملالتي

المتحركة.

3!!لم3:ىى،*قي!كافيأ،بر!؟ءع!؟!ءصا

لا!؟.ط!!جبمء!*!ئن7"!شكا،لىيمورص

بر!،ئممملابر*ءأكا*3ءلا*

كا3ءطي!!؟
-سم!!.ء

يهه!أىو!،

ك!!ء!كا

*"

كوكنئبر**،0،9

كا"-برير-ء

ورقلوحاتبطلاءيقومونفنانون

شخصيةدكلالخاصةدالألوانالسيلولوز

الشفافة.اللوحةظصعلىمشحركة

1!صجألألأ.-ئم

؟آأصأ7/مآ3/جبملم!سبم7ع

بر،39!ئم!ءيز).!-فربه!!بر

(كراط!!بم

ابرلاحم

،3لى

كا!خ،لأ؟

الشحصياتبرسميقومالتحريكفنان

متكاملةسلسلةإنجارعليهيحتممماالمتحركة

بهاتقومحركةلكلالرسوماتم!

المتحركة.الشخصية

وضعهاتحمالمكتملةالسيلولوزورقلوحات

لوحةبوضيعالفنىهذاويقومالحلمياتفوق

مكتبة.تمثلحلفيةفوقالسيلولوزورقمن

الرسوماتبنسخمختصونآخرونفنانون

أوراقعلىونقلهاالتحريكفنادأعدهاالتي

الشمافة.السيلولوز

السيلولوزلوحاتلتصويرخاصةتصويرآلة

علىإطاركلتصويريتمحيثوالخلفيات



المتحركةالرسوم222

التىالمادةوهي-السيلولوزمادةمنمشتقوهو

التلوينقسميقوم-التجهيزخطواتأولفياستعملت

الخلفيوجههاعلىالمنصوخةاللوحاتبطلاءذلكبعد

الرسومتصويرمعاملبعضتستعين.المطلوبةبالألوان

والتلوينالتحبيرعملياتلتنفيذبالحالحموبالمتحركة

السيلولوز.أوراقع!

فياللوحاتولصنيفتجميعذلكبعدالفنيونويتولى

)السيلولوز(التحريكلوحاتتحولثمومنمشاهد.

فيتمالتصوير.قسمإلى)الخلفيات(الثابتةالمناظرولوحات

لوحاتفوقإطاربعدإطاراالتحريكلوحاتتصوير

التحريكلوحاتبينوالمواءمةالصحيحةالخلفيةالمناظر

تسجيليتمأضصويراانتهاءولعد.الخلفيةواللوحات

استعداداالنسخطبعذلكويعقب،الشريطعلىالصوت

.للعرض

وتشم!!:.المتحركةالرسوممنأخرىأنواع

الصلصالبنماذخالتحريك2-بالدممماالتحريكأ-

التحريك4-الإلكترونىالضوءبنقاطأضحريكا3-

.بالحاسوبالتحريك5-بالتدبيس

ذاتمجسماتاستعمالعلىيعتمد.بالدمىالتحريك

إنتاجفىامشعمالهويكثروالأشياء.للشخصياتأبعادثلاثة

المغامراتأفلامإنتاجفىيستخدمكما.القصيرةالأفلام

التنينوقاتلأم(،)779النجومحربكفيلمالطويلة

تى-إي-الأرضخارجمنومخلوقأم(،819)

أم(.)829

تقطيعباسمىيعرفانالتصويرأساليبمننوعانوثمة

الدمىأفلامتنفيذيسرا،الحركةوتطبيع،الحركة

للتصويرآلةعلىالحركةتقطيعأسلوبيعتمدإذ.المتحركة

يتمكنزمنيا،متباعدةلقطاتتسجلحتىتعديلها،يجري

مجسماتعلىطفيفةتعديلاتإجراءمنالفنيونحلالها

تدوروعندما.وأخرىأغطةبينوالأشياء،الشخصيات

وهيالمجسماتتبدوالعر!ه!آلةفيسريعاالفيلمإطارات

علىتحسيناتالحركةتطيعأسلوبويضفي.تتحرك

إلىالفنيونيلجأإذ،طبيعيةأكثرفتبدوالمرئياتحركة

التصويرالاتبتحريكتقوم،خاصةبآلياتالالمستعانة

الحدةكسرفيذلكفيتسببالتصوير،أثناءوالمجسمات

أكثرتبدويجعلهامما،المتحركةالمجسماتحوافمن

وإقناعا.حيوية

الدمىإنتاجأساليبأحد.الصلصالبنماذجالتحريك

ويستعمل،الصلصالمنالنماذجإعدادفيهيتما.المتحركة

.القصيرةالمتحركةالدمىوأفلامالتلفازإعلاناتشي

التظصأساليبأحد.الإلكترونيالضوءبنقاطالتحريك

ضربوكأنه،للممثلينالحيالأداءيبدوبحيث،الفيلمي

تعديلاحركتهمالممثلونيعدلوفيه.المتحركةالرسوممن

علىأجاأمظهرايضفيكاالتصوير،آلةتوقفتكلماطفيفا

الإنساني.الجسما

بيضاءلوحةفيهاتستخدمعملية.بالتدبيسالتحريك

فنيويقومصغير،ثقبمليونعلىمايزيدبهاكبيرة

ذلكوبعد.رؤوسبلابدبابيسبملئهاالتحريك

يتمبالصلصالالتحريك

مننماذخباستخدام

عنعوضاالصلصال

لى)إلصورةات!ن.اشسم

ناتال!علاحدأاجمير(ا

الموادعنالتلمارية

استخدموقد،الغدائية

منالأسلوبهدا

الفيلم.لإبحارالتحريك



.بالحاسوبمرسومةأشكالاستخدايستدعيبالحاسوبالتحريك

مكتب.لمصباحيالابنلكو!يلممنمشهدا)أعلاه(الصورةوتبين

فىتظهرواقعيمظهرداتعناصرتشكيلفىالحاسوبواستخدم

الفيلم.

منهاتكونظلالآترميجانبيةإضاءةعليهايسلطون

الفنيونويقوم.متحركةرسوماالمستخدمةالأشكال

الأشكالهذهلتغييروتبديلهاالدبابيسبتغييركذلك

وتنويعها.

للتلوينالحاسوبفيهيستخدم.بالحاسوبالتحريك

علىفنانونبرسمهايقومالتيالأشكالوتحريكوالتظليل

منالأحيانبعضفيأسرعطريقةوهي.للعرضلوحة

الدقةبالغةرسوماتإنجازالحالمموببمقدورإذباليد.الرسم

الرممومأجزاءتنفيذفىاستعمالهعمولذلك.والتفاصيل

التحريكويستعمل.التعليميةالأفلامفىالمتحركة

الروائية.الأفلامفيوأيضاالتلفازإعلاناتفيبالحاسوب

بعضتعجيلفيبالحاسوبالتحريكفنيىبعضويستعين

لوحاتعلىالرسمبويقةتتمالتيالتجهيزاتمراحل

الشفافة.السيلولوز

تاريخيةنبذة

لعبعلىالتحريكلدمىالباكرةالأشكالاشتملت

منهاالميلاديالتامئكلشرالقرنفيتطويرهاتم،متحركة

هورنرجورجوديمابت!صهالذيالديداليومالمسمىالجهاز

بالمسمبعدفيماالديداليومهذاوعرف.أم834عام

يطويأسطوانىتركيبوهي.الحياةعجلةأوزوتروب

وعندما،متسلسلةبرسوممليئاورقياشريطاالمشاهدعليه

فتحاتخلالمنوينو،الأسطوانيالجسمالمشاهديدير

223المتحركةالرسوم

وقد.شحركوكأنهاالمرسومةالأشكالتبدو،سطحهتعلو

الرسوملاختراعالتمهيدفيالجهازهذامثلساهم

المتحركة.

البريطانيكان.المتحركةللرسومالمبكرةالمحاولات

للرسومأفلامبإنجازقامواالذينأوائلمنكوبرملبورنآرثر

منسلسلةبتصويرام998عامملبورنقامإذ،المتحركة

منمنفصلةإطاراتعلىالكبريتأعوادمنتشكيلات

كما.السلعلإحدىالدعايةسبيلعلى،فيلميشريط

ستيوارتجيمسالأمريكيالصحفىالرسامأصبع

فيلميةإطاراتفيالرسومبتصويرقاممنأولبلاكسق

المسمىشريطه!اعدادأم609عامقامفقد.متصلة

تصويرمنالمفححكة،الوجوهفىالفكاهيةالجوانب

.متعددةمراحلعلىالسبورةعلىبالطباشيررسومات

،كولإميلالفرنسىأيضا،المجالهذافيالروادأهمومن

فيالقصيرةالمتحركةالرسومأفلاممن002أكملالذي

بفيلمبدءاأم189وأم809عاميبينالفترة

.فانتازماجوري

المتحركةالرسومرسامقامأم،119عاموفى

الأولفيلمهبعرضماكىونسورالشهيرالأمريكي

،نيويوركبمدينةالصغيرنيموالمسمىالمتحركةللرسوم

المسمى،المتحركةللرسومأفلامهأشهروظهر

فيماكينجحوقد.ام419عامغيرتيالديناصور

ماكيونسورأعمالمنالمبكرةالمتحركةالرسومأفلامأحد

الاتحاهروادمنماكيوكادغيرتى.الديماصوربطهولةمىأم(19)4

علىاهتماماتهيركزكانحيث،المتحركةالرسومأفلامفيالتشخيصى

.للشخصياتالداتيةالسماتوخصوصية،الحركةمرونة
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فيبمرونةتميزتبشخصياتالجودةعاليةأفلامإنتاج

ابتدأعفيأسهممما،واضحةلحملوكيةولمسماتالحركة

قامتاقيالحسيالإقناعومؤثرات،التقنيةالألمماليب

الرسوملافلامالتشخيصيةالجودةمعاييرعليها

أفلامإنتاجعلىتأثيرذاتأعمالهوأصبحت.المتحركة

حركتها،بانسياباششهرتلأنهاالمتحركةالرسوم

المرهفوالحس،العاليةالجودةذاترسوماتهاومستوى

للشخصياتالفريدةالذاتيةالسماتإلىإضافة،بالكتلة

.ال!فلامهذهفي

الأمريكيالمتحركةالرسومفنانقام،أم419عاموفي

الانسيابيالتنسيقأنظمةبإدخال،بريراندولفجون

معاملوأضحت.المتحركةالرسومتحضيرعملياتعلى

للمصانعالآليبالنهجتعمل،الترتيباتهذهبفضلالتصوير

تكاليفوانخفاضالإنجاز،سرعةإلىأدىمما،الحديثة

إلىبعدفيمابر!طوانضم.المتحركةالرسومالأفلامإنتاج

أسلوبمخترعهيردآيرلالأمريكيالمتحركةالرسومفنان

.الإنتاجمجالفيمجهوديهماليوحداالسيلولوز،لوحات

التقنيةالمجالاتفىكبيرةطفرةاتحادهماأحدثوقد

المتحركة.للرسوم

السينماتصويرمعاملشرعتأم519عاموبحلول

لأفلامالمسلسلةالمجموعاتمنالعديدإنتاجفيالأمريكية

شخصيةإلىسلسلةكلبطولةمسندة،المتحركةالرسوم

للرسوممتقاعدرسامقاموقد.المألوفةالشخصياتمن

كوكوشخصياتبابتكارفليتشرماكسيدعى،الهزلية

رسامابتكركما.آيبوبوالبحاربوبوبيتي،البهلوان

فيليكس،القطسلسلةسوليفانباتيدعىأخرمتقاعد

كاتوكريزيلاير،هيزاكولنيلشخصيةأيضاواشتهرت

للرسومشخصياتمناشتهرماضمنوجفومط

الهزليةالرسومصفحاتفيظهرقدبعضهاوكانالهزأجة،

الصحفية.

المتحركةالرسومفنانوفيهركزالذيالوقتوفي

إلىغيره!االتفت،التشخيصيةالجوانبعلىالأمريكيون

ذإ.الأخرىالبلادفىوتحسينهاالتقنيةالجوانبتحديث

مسبيلعلىاستاريفيتشلاديسلاسيدعىروسيفنانقام

منالعشرينياتفيالمتحركةالدمىباستعمال،المثال

رينيغرلوتالالمانيوقام.الميلاديالعشرينالقرن

خلفيةعلىالسوداءأيالمسلوتةالأشكالباستعمال

الفنانينبعضقامكما.القصيرةأفلامهفيمضاءة

أفلامهمفيالتجريديةالأشكالباستعمالالأوروبيين

أوسكاروروتمانفولتركالألماني،التجريببغرض

قاماوقد.سينمائيةأفلامومنتجارسامانوهمافيشينغر،

علىاعتمدتالمتحركةللرسومقصيرةأفلامبإنتاج

القرنمنالثلاثينياتأوائلوفي.الهندسيةالتجريدات

أليكسييف-ألكسندرمنكلقام،الميلاديالعشرين

بتطويرالأمريكيةالفنانةباركروكلير-المولدالروسي

بفرنسا.التدبيسبأسلوبالتحريك

المتحركةالرسومأفلاممنتجيأكثريعد.ديزنىوالت

شخصياتأشهرابتكارفيالفضلإليهيعودإذ.شهرة

دونالدكوماوسميكيكشخصية،الكرتونأفلام

ما289عامىبينجهودهكرسوقدبلوتو.وغوفيو

الرسوملأفلامالتشخيصيةالجوانبتطويرفيأم389و

القصصىالسردعلىالواضحأثرهاتركتالتي،المتحركة

الإنتاجمجالاتكلفيالفنىوالتنظيروالتصميم

المتحركة.الرسوملأفلامالسينمائى

الشرائطأولام()289ويليستيمبوتكانوقد

ميكىبطولةمنوهو.المتحركةالرسومأفلاممنالناطقة

ما939وأم929عاميبينالفترةفىديزفيوقام.ماوس

السمفونياتاسمتحتالكرتونأفلاممنسلسلةبإنتاج

الأبيضالثلجإنتاجعلىأم379عامأقدموقد.البلهاء

أكأواحد،الطويلةالكرتونأفلامأولالسبعةوالأقزام

ديزنيأفلامتشملالسينما.تاريخفيشعبيةالأفلام

ام(،049)فانتازياأم(بم049)بينوتشيوالأخرىالطويلة

والمتشردالسيدةم(،91)42بامبيأم(بم141)دمبو

أم(.)559

العشرينالقرنمنتصففىالمتحركةالرسوم

الرئيسية،السينماتصويرمعاملمنالعديدقام.ا!ليلادي

ماذاالمسمىبكنداللسينماالقوميةللهيئةالمتحركةالرسومأفلامأحد

علىالسيارةظهورأثريستعرضوهوأم(.!)66الأرضعلىيحدث

مجالديإنتاحهاعلىالجوائزمنلالعديدالهيئةدارتوقد.الحضارة

المتحركة.الرسوم
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أفلامإنتاجعلىبالسيطرة،ديزنيوالتجانبإلى

منوالأربعينياتالثلاثينياتخلالالمتحركةالرسوم

وحنا،وليممنكلأقدمإذ،الميلاديالعشرينالقرن

إنتاجعلىماير،جولدنمتروشركةمنباربيرا،جوزيف

بطولةمنالقصيرةالمتحركةالرسومأفلاممنسلسلة

منلانتزوولتروأنتجوفأر.قطوهماوجيريتومالثنائي

الأرنببطولةمنقصيرةأفلامايونيفيرسالشركة

ووديالطائربتقديمبعدفيمالانتزوقام.أوزوولد

منكلإلىإخوانوارنرشركةأسندتكماوودبيكر.

إخراجمهمةفريلنجوفريتزجونز،وتشك،إفريتكس

كدودفى،بنىبغزبطولةقصيرةمتحركةرسومأفلام

بج.وبوركىفدوالمر

للرسومأفلاماالفترةهذهخلالماكلاريننورمانوأنجز

للسينماالقوميةللهيئة،الاستحسانمنقدرانالتالمتحركة

التلوينفيلأسلوبهماكلارينشهرةذاعتوقدبكندا.

فىأعمالهوشملت.المتحركةالرسوملوحاتعلىالمباشر

الهمومفلتذهبأم(،!)47دديفيدلأفلامالمجالهذا

التحريكأفلاممنوهوام(،)529الجيرانام(،49)9

الإلكترونية.الإضاءةبنقاط

الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتأوائلوفى

معاملعنالمتحركةالرسومفنانيمنلفيفانفصل

أعحاباتحاديسمىتجمعاوكونواديزنىتصوير

الواقعيةأسلوبيرفضونوكانوا.الأمريكىالإنتاج

اللمساتتركيزويفضلون،ديزنيلوالتالطبيعية

فيالسائدةالصريحةاللونيةوالمسطحات،القوية

انخفاضتبينوقد.الحديثةالتشكيليةالاتجاهات

الجديدالأسلوببهذاالعملعندالإنتاجتكاليف

تأثيرهانعكسثمومن.الإنتاجيةديزنيبأساليبمقارنة

بجميعالمتحركةالرسومتصويرمعاملفيالأداءعلى

إلىالإنتاجتكاليفانخفاضأدىكما.العالمأنحاء

لبرامجعالمتحركةالرسوممنالتلفازيالإنتاجنجاح

.الأطفال

الرسومفنانيمنمجموعةبعدفيماوانفصلت

الخاصة.شركاتهمليكونواالأمريكيالاتحادعنالمتحركة

وزوجته،المتميزةالموهبةصاحبهبليجونبينهممنكان

الدراميالمحتوىوسعتأعمالبتنفيذقاماوقد،فيث

شمل.المتحركةالرسومأفلامفيالتشخيصوأساليب

ام(،)679عاعمفيومام(،)959القمرطائرأشهرها

م(.1)739كوكاودي

العشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصفوفى

المتحركةالرسوملتنفيذالتجارببدأتالميلادي

منتصفومنذ.انتشارهبدايةمعالرقميبالحاسوب

الاعتمادازدادالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

الطويلة،المتحركةالرسومأفلامتنفيذفىالحاسوبعلى

التلفاز.وإعلانات

الهزليةالرسومأفلاماستعادت.اليوما!لتحركةالرسوم

القرنمنالثمانينياتخلالمكانتهاالطويلةالمتحركة

بمعاملالمتحركةالرسومقسمأعلنإذ،الميلاديالعشرين

.عامكلطويلفيلمللإنتا!خططهعنديزنيوالتتصوير

عامديزنيوالتوفاةمنذتدهورقداللإنتاجينشاطهوكان

بعرضسبيلبيرجستيفنالسينمائيالخرجوقام.ام669

أم(.)869تيلأمركانالمتحركةللرسومالاولفيلمه

فيديزنيوالتاستوديوهاتمعسبيلبيرجتعاونكما

فيلموهوم(1)889روجرالارنببتصريطقاممنتنفيذ

والرسومالروائيةالأفلاممغامراتمابينالجمعفينجح

المتحركة.

جميعفيحالياالمتحركةالرسومأفلامإنتاجازدأد

إنتاجهامراكزفيالفنانينالافيعملإذ،العالمأنحاء

نأكما.واليابانالجنوبيةكوريامثلالبلدانبعضفي

فىيوجدأوروبابشرقيإنتاجهامصادرأشهر

جيريأفلاماششهرتحيث،السابقةتشيكولمسلوفاكيا

عديدوظهر.المتحركةالدمىعلىاعتمدتالتىترنكا

يوغوسلافيامنكلفىكذلكالأفلامهذهمبدعيمن

والمجر.السابقة

كتنفيذ،الحديثةالتقنياتعلىالاعتمادأدىوقد

الميلاديالعشرينالقرنأواخرفيبالحاسوبالرسومات

للفيلمالحيالواقعبينالقائمةالحوأجزتلاشيإلى

فيتقودقدتطوراتوهذه،المتحركةوالرسومالروائى

مجالاتفيمطروقةغيرإبداعيةأفاقإلىالمطافنهاية

الصور.صناعة

خطوط،والت،ديزني؟الهزليالرسمأيضا:انظر

.الحاسوبورسوم

العلاجية،الطقوسمنشكلادمليلأا!سوطت

يشتهر.الملونةالرمالعلىصوربرسمالمعالجونفيهيقوم

المتحدةالولاياتغربىجنوبنيفاداصحراءهنود

الرسمأيضاوتسمىالرمالعلىينقشونهاالتىبالرسومات

خاصةمتعددةاحتفالاتمنجانباالرسمويشكلالجاف

والنساءالرجالمنالمعالجونيقومكما.العلاجيةبالطقوس

علىويحصلونالدار،أرضيةعلىالرمليةالرسوماتبعمل

ويقوم.المجاورةالصخورمنحجارةبسحقالملونةالرمال

ثمذاكرتهمومنبأيديهمالرسوماتبعملالمعالجون

الرمالرسوماتكانت.الاحتفالانتهاءبعديمحونها

كما،الميلاديالسابعالقرنفىباليابانموجودةالملونة
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منحزءبالرملالرسم

لقبيلةالعلاجيةالطقوس

ير-.الهنديةالسفاهو

بالرمللوحةالعرافود

ثممريضطفلاعلاح

وسطفييجلسونه

رسمه.تما!ذياالتصميم

عشرالثامنالقرنينخلالوفرنسابإنجلتراموجودةكانت

الميلادلين.والتامئكلشر

الكرومانيوني؟الإنسانانظر:الكهو!.رسومات

)الهن(.التاريخقبلماشعوب

البرازيل.منالشرقيالشماليالجزءفىمدينةرسيص

ولايةعاصمةوهي،نسمةأ!215.184سكانهاعدد

نسمة،34823622.سكانهاعدديبلغالتيبرنامبكو

منهاويمحزء.وبيبربكابيباربنهريمصبعندتقع

المحيطعلىتطلجزيرةفىيقعالاخروالجزءاليابسةعلى

والنسيجالغزلومعاملهارسيفمصانعتنتج.الأطلسى

الطعاموزيتالجلديةوالمصنوعاتوالورقوالخزف

تصديرمنرسيفلمدينةالرئيسيةالثروةوتأتيوغيرها.

استوطن.جامعاتأرلغرسيففىتوجد.والبنالموز

ر!ميفوكانت.أم535عامرمميفإقليمالبرتغاليون

للبرازيلأ!ولندييناغزوأثناءفىالأعداءلعملياتمركزا

عاملرازيليةللدةرسيفأصبحت.أم654ا-063من

.ام823مدينةإلىتحولتثمأم071

أمريكيطبيب(.181-4713)5بنيامينرش،

ولد.عصرهفىالعامةالحياةفيالبارزةالشخصياتوأحد

وهوبرنستونجامعةفيوتخرجبنسلفانيابولايةبايبريفي

.عشرةالخامسةفي

منالطبفيإجازةعلىحصلام768عاموفي

فيبالعملالتحقام783عاموفي.أدنبرةجامعة

اهتمامهالمستشفىفيعملهأثاروقدبنسلفانيا.مستشفى

مستشفىأولام786فيوأنشأ.الاجتماعيبالإصلاح

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيمجاني

،للرقمناهضةأمريكيةجمعيةأولتأسيعي!فيساعد

المجلسعضويةإلىوانضم،ديكنسونإنشاءكليةوفي

الأمريكيةالثورةوخلال.الاستقلالإعلانووقع،القاري

ال!مريكي.الجيعقفيعاماجراحاعمل

عائدةفيالثلاثةالخضراءالنباتاتمننباتأيالرشاد

.اللحوموتتبيلالسلطاتإعدادفيويستخدم.الخردل

فيينموالجرجيرلأنهالرشادنباتأنواعأشهرعلىويطلق

النباتهذاويتميز.الرمليةالمائيةالمجاريقاعفيالماء

رفيعةمميقانعلىالقائمةالناعمةالناصعةالخضراءبأوراقه

لذعاأكثربطعمالبستانىالرشادنباتيتميزكما.طويلة

معسوياالنوعانهذانمايزرعوغالبا.المائيالرشادمن

ويسمىالرشماد.خردلأساسعلىويباعان،الخردلبذور

الرشادأوالنجديالرشادبنباتالسويديالرشادنبات

أوروبا.شماليفيأحياناوينمو،الشتوي
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شتويامحصولأباعتبارهالمائيالرشادنباتيزرعوقد

المياهفىأفضلبصورةينمووهو.المحميةالبيوتفي

فصلأوائلفيالبستانيالرضمادمايزرعوعادة،الجارية

وهذه.زراعتهمنأسابيعلممبعةأوستةبعدويحصدالربيع

ماعادةلكن،المعدنيةبالموادكنيةالنباتاتمنالأنواع

.كبيرةغذائيةقيمةلتوفيرجداصغيرةبكمياتتؤكل

.الخردل:أيضاانظر

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.الحدائقرشاد

(.الحدائق)رشاد

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الخئزير.رشاد

الخنزير(.)رلتماد

أم(.891-1261هـ،595-52)0رشلىابن

الوليد.أبو،وكنيتهرضمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد

وعلمالفقهدرس.وعلموجاهقضاةأسرةفيبقرطبةولد

عنيوسفيعقوببأبياتصل.والفلسفةوالطبالكلام

ثمأم،961سنةإشبيليافيقاضياعين،الطفيلابنطريق

رشدبابنويعرف.القضاةقاضيوأصبح،قرطبةفي

والعلماء.القضاةمناباءسليللأنهالحفيد

أربعمنفاهفىودام،المؤمنيالمنصورفنفاهبالزندقةاتهم

ويعد.بقليلوفاتهقبيلبالعودةلهوأذنعنهعفاثم،سنوات

الوسطى.العصورفيالفلسفيالتف!جرذروةرشدابنإنتاج

الفلاسفةأكثرأنهكما،ريببلاالإسلامفلاسفةأشصوهو

نفسهأرسطوإنقلناانبالإبولا.الأوروبيالتفكيرفيتأثيرا

أثرأنرغمرشد،ابنشغلهكماالأوروبيالعقليشغللم

عرفعليها.وتعليقهأرسطو،كتبشرحهمنجاءرشدابن

فلسفيةمدرسةوقامتالأكبربالشارحأوروبافيرشدابن

أفيروسي.ينطقونهوكانواالرشدية،امعمهتحملبأوروبا

النصرانيةأنإذالحرللفكرنموذجاأوروبافيتفكيرهويعتبرون

والنقل.العق!!بينلالمزجلتسمحماكانت

منهشكمسبلموإنالطبفيعالمارشدابنكانكما

شهرتهوكانتقديرا،فقيهاكانكذأك،العامةبتطبيب

الماورائية.الفلسفةفيعبقر!هثمرة

والفلسفةالطبفيالكتبمنكبيرعددرشدولابن

القيكتبهأنغيروالنحو،والفقهوالفلكالكلاموعلم

الطب،فىالكليات:هيخمسةاليومإلىشهرتهحملت

والشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصلبمالتهافتتهافت

المجتهدبدايةبمالملةعقائدفىالادلةمناهج،الاتصالمن

المقتصد.ونهاية

)الفلك(؟والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

الإسلامية.الفلسفة

.رشديسدمانانظر:.سلمانرلت!دي،

فيالمحليةللإدأرةتابعةمقاطعةرشكليف

عليهايغلبشساسعةمنطقةوهيبإنجلترا.نوتنجهامشاير

يبلغإنجلترا.منالجنوبىالجزءفيوتقع،الريفيالطالغ

فيللفحممنجموبها.نسمة009/49سكانهاعدد

فىالكهرباءتوليدمحطاتأكبرمنومحطةكوتجريف

ملعبأيضاوبهاالسورنهرعلىراتكليففىبريطانيا

نوتنجهاموملعب،بريدجبترنتالمعروفالكريكت

هولمفيالدوليالمائيةالرياضاتومركزالقدملكرة

بييربوينت.

ير.نوتنجهامشا:أيضانظرا

هامبشايرفيالمحليةللإدارةتابعةمقاطعةرشمور

لعدةقاعدةوهى،عسكريةمنشآتبفيعوبهابانجلترا،

الجويالسلاحمؤسسةوتتمركز،عسكريةمؤسسات

زراعيةأراضبالمنطقةوليسفارنبورو،منطقةفيالملكى

الإلكترونيةالمنتجاتهناكالقائمةالصناعاتومن،كثيرة

سكانهاوعدد،الدواجنوتعبئةالدقيقالقياسوآلات

رشمورجبل.،التذكاريالوطنيرشمور

جبلتدعىجرانيتيةهضبةفوقالحجمهائلنحت

بالولاياتداكوتاجنوبيهيلزبلاكمنطقةفيرشمور

الوطنيرشمورجبليصور.الأمريكيةالمتحدة

جورج:همأمريكارؤساءمنأربعةوجوهالتذكاري

وأبراهامروزفلتوثيودورجيفرسونوتوماسواشنطن

لنكولن.

ارتفاعمايعادللنكولنأبراهامرأستمثالارتفاعيبلغ

تنفيذلمقياسووفقا(أم8حوالي)طوابقخمسةمنمبنى

صمموقد.أم42الكاملالتمثالارتفاعفإن،الرأس

تنفيذعلىوأشرف.التذكاريالنصببورجلمجتزون

بالنصبالعاملونوامحتعان.العملخطواتمعظم

الحجم!نالنصفإلىحجمهايصلبنماذجالتذكارى

النصبوجوهأبعادتحديدبهدفللنصبالفعلي

لتشكيلوالمثاقبالمفجراتالعمالاستخدم.التذكاري

النصبفيالعملوبدأ.الجرانيتيةالهضبةفيالوجوه

عافا.41لمدةتوقفمعواستمرأم279عامالتذكاري

تنفيذمنالانتهاءقبل،ام419عامبورجلموتوفي

جبليقع.العمللنكولنابنهوأكملالتذكاريالنصب

رابيدمدينةمنكم04تبعدالتيالجبالسلسلةفيرشمور

سطحفوقأم745،التذكاريالنصبويرتفع.سيتي
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بارتفاع(اليسارأعلى)واشنطنجورحرأس:هىالتماثيلوهذهأمريكا.منرؤساءلأرلعةتماليلأضخميضمداكوتا.جنوبنميرلثمورجبل

لسكولن.وأبراهام،روزفلتثيودور،حيفرسونتوماساليم!!إلىاليسارمنالأخرىوالرؤوسطوابق!خمسةسمكونمبى

جبلفإنهذاوعلى.الواديعنأم05بارتفاعالبحر

.الأهراماتانظر:مصر.فيالأكبرالهرممنأعلىرشمور

والهدايا)كالمالقيمةدهشيءتقديمأومنحالردتصوة

وأالعلياالمناصبذويمنالأشعخاصلأحدوغيرهما(

.للناسمعينةمنفعةقضاءيدهفىمنأوالموظفينصغار

وأالإسلاميةبقيمهالشخصهذايخل،ذلكمقابلوفي

)المعطى(.الراشييستفيدأنأجلمنالقانونيخالف

تعدعنهينوبمنأوالعامالموظفرضموةفإنأطقانونووفقا

والمرتشى.الراشىمنكلحقفيوقانونيةشرعيةجريمة

فيتقدمقدولكنفقط،المالعلىالرشوةلاتقتصر

ذاتمجموعاتوتحاولنفوذ.أو،منصبأوعقار،صورة

أجلمنالناخبينرضموةالأحيانبعضفىخاصةمنفعة

استثنائي.قانونتمريرأومعينةلجهةالتصويت

فىالعاملينرشوةعلىالدولأغلبفىأغانونايعاقب

التجاريالاتحادومندوبىوالشهودكالمحلفينالمحكمة

كما.رادعةعقوباتعليهمتوقعوقدالمحترفينوالرياضيين

وتشمل.الدولةموظفيرشوةعلىالقوانينتعاقب

والمرتشي.الراشيمنكلاالعقوبات

،العامالموظفعفةإلىويدعوالرشوةالإسلاميحارب

العامةالوظيفةصاحبلمحاسبةقانوناالإسلامشرعوقد

هذا؟لكأينمنتانونعليهنطلقأنيمكنماوهو

استعملض!هل!،الرسولأنعيينةبنسفيانروى

:قالقدم،فلما،الصدقةعلى)الأزد(الألممدمنرجلا

على!إس!اللهرسولفقام:قال.ليوهذا،لكمهذا

أبعثهعاملبال)ما:وقال،عليهوأثنىاللهفحمدالمنبر،

بيتفيقعدأفلا!ليأهديوهذالكمهذا:فيقول

لا.أمإليهأيهدىينظرحتىأمهبيتفيأو،أبيه

منهامنكمأحدلاينال،بيدهمحمدنفسوالذي

لهبعير،عنقهعلىيحملهالقيامةيومبهجاءإلاشيئا،

رفعثم)تصيح(تيعرشاةأوخوار،لهابقرةأورغاء،

(.البياض:الإبط)عفر(إبطيهعفرتيرأيناحتىيديه

مسلم.رواه

الهديةوأنوالهديةالرشوةبينك!م!الرسولميزهكذا

وأمنفعةجلبمنأخرىشائبةتوجدلاعندماتجوز

تصبحعندئذفإنهاضمائبةشابتهاإنأماغرض،إلىالوصول

الراشياللهالعن:فقالك!ل!عنهاحدثوقد.رشوة

عنصحيحبإسنادوالترمذيأح!درواه(الحكمفيوالمرتنتحي

.هريرةأبي

بالتهديد.الابتزازالابتزازبمأيضا:انظر

رشيد.،الدحداحأنظر:.الدحداحرشيد

سديم.رلثيد،الحوريانظر:.الخوريسليمرشيد
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اهـ،ا-385)903الكيلانيعاليرشيد

سلالةمنببغداد،ولدبارز.سياسيأم(.-659أ298

الإعداديةبغدادبمدارسوتعلمالجيلانيالقادرعبدالشيخ

نيلوعقب،الحقوقبكليةالتحقثم،والرشديةوالثانوية

كانالوقتذاتوفي.حكوميةمناصبعدةتقلدإجازتها

الفكرةونشرتنميةسبيلفيالعربحرارمبنسرايعمل

كما،الحقوقكليةفىبالتدريساشتغل.الإسلاميةالعربية

محكمةفيوقاضيا،الموصللأوقافعامامديراعمل

وعادفاستقالالإنجليزبرغباتاصطدمأنهبيد.الاستئناف

والسياسية.الوطنيةالأوساطفينجمهسطع.المحاماةإلى

والثلاثين،الحاديةفيوهوأم429عامللعدلوزيراعين

وقعالذيالتصادمإثرعلىاستقالتهقدمأنلبثماولكنه

اشترك.العراقيالنفطاستثمارحولوالحكومةالإنجليزبين

الإخاءحزبتأسيسفيأم289عامالهاشمىياسينمع

السياممية.البلادحياةفيوبارزكبيربدورقامالذيالوطني

العربية.السياسيةالأحزابانظر:

للملكخاصاوسكرتيراالملكيللديوانرئيساعين

مراتعدةالوزارةرئاسةوتقلد.أم329عامالأولفيصل

.أم419أبريلانقلابعقبأم419عاماخرهاكان

!دفهاكطنوالتي،الكيلانيعاليرشيدنجتورةعرففيما

وساعد،الاستقلالوتحقيقالعراقمنالإنجليزطردالنهائي

فلسلإنمفتيالحسينيأمينالحاجالانقلابهذاتنفيذفي

التعامليفضلكانوالذيببغداد،انذاكيقيمكانالذي

الإنجليز.ضدالمقدسالجهادوأعلنالمحور،دولمع

ولكن،مشهورةبطوليةوقفةالثورةهذهفيرشيدوقف

قدكانتحاغيابيابمبالإعدامعليهوحكمحركتهفشلت

إلىببرلينوظلفألمانيا،فتركياإيرأنإلىولجأالأسرمنأفلت

سافرثممتخفيا،فرنساقصدثم،الثانيةالعالميةالحربنهاية

تحتاستقرالرياضوفى،فالرياضفدمشقبيروتإلى

وصمهدونحالالذيسعودآلالعزيزعبدالملكحماية

إلىالسعوديةغادرالعزيزعبدالملكوفاةوبعد.حرببمجرم

قام.قاسمعبدالكريمثورةعقببغداد،إلىومنها،القاهرة

وظلذلكفيترددولكنه،إعدامهوأراد،باعتقالهقاسم

أطلقثم،سنواتلثلاثالموتانتظارفيسجينارشيد

إلىبهاانتقلثمأسرتهإلىلينضمالقاهرةإلىفعاد،سراحه

بغداد.إلىجثمانهونقلببيروتفتوفى،لبنان

أصولنظريات،العقوباتقانونمسالك:مؤلفاتهمن

الجزائية.الحقوقفىالعامةالنظرياتبمالجزائيةالمرافعات

-ا925هـ،721-)657الفهريرشيدابن

الفصياللهعبدأبومحمد،بنعمربنمحمدام(.132

أديب،بالرجالعار!تمسند،رحالةمحدث.السبتي

فالقاهرةفالإسكندرية،تونسإلىورحلبسبتةولد.نحوي

المهديةفواديالغربفطرابلس،فمكةفالمدينةفدمشق

محرمشهرمن23فيبفاسوتوفي.رندةثمفمالقة

المعروفةبالروضةالفتوحبابخارجهـودفن172عام

بطولجمعبماالعيبةملء:مؤلفاتهومن.الجلةبمطرح

وهيوطيبةمكةالحرمينإلىالوجيهةالوجهةفيالغيبة

اسمعليهيطلقفيمنالمذاهبإيفاح،المشرقيةالرحلة

إفادة،البخاريأبوابعلىالتراجمترجمان،الصاحب

وغيرها.الصحيحروايةفيالنصيح

لبنانيسياسىام(.879أ-)219كراميرلقميد

كان،المحافظةالسياسيةالجماعاتومنلبنانأثرياءمن

.ام559عامللوزراءرئيسا

أبوهشغلحيث،علمبيتفيطرابلسفيكرامىولد

البرلمانوعضويةلبنانفيالإفتاءمنصبكراميعبدالحميد

ثورةفىكراميرشيدشارك.نشطةسياسيةزعاماتوعدة

الدستوريعدلأنحاولالذيشمعونكميلضدأم589

حتىدائراالصراعوظل،ثانيةرئاسةفترةتوليمنليتمكن

الوزارةرئاسةتولىكما،الدولةلرئاسةشهابفؤادانتخب

فرنجية.سليمانالرئيسعهدفيأم759عامأخرىمرة

التياللبنانيةالأهليةالحربللوزارةرئاستهفترةوشهدت

واستقرارها.البلادأمنزعزت

طائرةداخلقنبلةانفجارإثركراميرشميداغتيل

تحمله.كانتمروحية

-999هـ،456-)093القيروانيرشيقابن

أديب.القيروانيرشيقبنالحسنعليأبوام(.630

الهجريين.والخامسالرابعالقرنينفيعاشوشاعر.وناقد

عدةبعدعلىوتقع،بالمحمديةالمعروفةالمسيلةبمدينةولد

رشيقوالدهوكان،اليومالعاصمةتونسمدينةمنأميال

الذهب،صياغةفييعملالأزد،منلرجلروميامملوكا

الأدبإلىيميلكانالابنولكنصنعتهابنهعلموقد

الشعرنظمفيبدأفقد.الذهبصياغةعلىأياهمفضلا

عامالقيروانإلىمدينتهغادرثم،الحلميبلغأنقبل

لدولةعاصمةالوقتذلكفيالقيروانوكانتهـ،604

ابنفدرسوالأدباء،بالعلماءوتعجالصنهاجيين،زيريبني

والنقدوالأدبوالعروضواللغةوالشعرالنحورشميق

اللهعبدأبىأمثالمن،عصرهنوابغمنعددعلىوالبلاغة

سهلأبيبنالعزيزعبدمحمدوأبيالقزازجعفربنمحمد

القيرواني.الحصريإسحاقوأبيالضريرالخشنى

بقصائدباديسبنالمعزالقيروانحاكمرشيقابنمدح

برئيصاتصلثمله،تقريبهفيسبباوكانتإعجابهحازت
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الرجالأبيبنعليالحسنأبى،بالقيروانالإنشاءديوان

محاسنفيالعمدةكتابلهوألف.ومدحهالكاتب

شؤونالرجالأبيبنعليولاهوقد.وآدابهونقدهالشعر

إلىالقيروانفيرشيقابنوبقيبالجيمت!.المتصلةالكتابة

المشرقمنالقادمةالعرليةالقبائلبعضعليهازحفتأن

أميرهاكنففيفترةأقامحيث،المهديةمدينةإلىفغادرها

جزيرةإلىالمهديةتركأنمالبثولكنهالمعز،بنتميم

منيته.وافتهأنإلىمازربمدينةأقامحيث،صقلية

إليناووصلبعضهاضاعكثيرةكتبارشيقابنألف

الشعرمحاسنفيالعمدةكتابمؤلفاتهوأشهربعضها.

جزءين.فييقعوهو.ذكرهسبقأرزياوآدابهونقده

النقدفيسبقوهالذينالنقادأراءخلاصةعلىويحتوي

وقد.مهمةأدبيةموضوعاتعلىيحتويكما،ال!دبى

أيضاالمشهورةكتبهومن.طبعاتعدةأعتاباهذاطبع

طبعوقد،العربأشعارنقدفيالذهبقراضةكتاب

عبدالرحمنالدكتورجمعهشعرديوانوله،مرةمنأكثر

فيالزمانأكلوذجإلينا:تصللمالتيكتبهبينومن.ياغي

قطع،الكلبساجوربماللغةفيالشذوذ،القيروانشعراء

السرور.سربمالأنفاس

إلىيميلرماديلونه،ثقيلكيميائيعنصرا!صاص

رمزه.العالمفيالمعروفةالفلزاتأقدممنوهو،الزرقة

اسشينلالافالرصاصالناساستخدموقد؟!.الكيميائي

وأغراضالفخارأوانيصناعةوفي،المياهأنابيبصنعفي

منلكثيرمهضاالرصاصأصبحفقد،اليومأما.أخرى

والطاقةال!صميائيةالموادصناعةفيخصوصا،الصناعات

والنفط.النووية

وهيالحاليمامنئستحلص،ا!ورةامنالأمامىالحرءدي،الرصاص

الحصولوبم!س.الصورةمنالحلفىالحزءفي،اللونرماديشلريخام

(3)مراكبطارياتالخردةاستعماللإعادةالرصاصمرالكثيرعلى

.السيارات

يكونقدفإنه،الكثيرةالرصاصمنافعمنالرغموعلى

إذاالرصاصىالتسممباسمالمعروفةالحالةوتحدثضارا.

وتنتشر.الرصاصمنكبيرةكمياتالجسمإلىدخلت

يعملونالذينأولئكبينرئيسيةبصورةهذه،التسممحالة

معاملفيأو،الأخرىالمصانعأوالكيميائيةالمصانعفى

الرصاصأبخرةمنكبيرةكمياثتوجدحيثالتكرير

الهواء.فيوغباره

بكثيرأكثرالرصاصمنيستخدممامقدارأنوالواقع

الرصاصفكمية.المناجممنالمستخرجالرصاصكميةمن

ملايين5.5منيقربالعالميالنطاقعلىسنوياالمستهلكه

منالمستخرجالرصاصكميةأنحينفي،متريطن

وسم.فقطمتريطنملايينثلاثةنحوتبلغسنوياالمناجم

اسشعمالبإعادة(الاستهلاك)فارقالباقيعلىالحصول

وكنداوالصينالمتحدةوالولاياتأسترالياوتعتبر.الخردة

.للرصاصالمنتجةالأقطارأبرزمن

متانتهأنكمارخو،أولينالنقىالرصاص.الحؤاص

الرصاصبإنتاجيقوممنفإن،لذلكوتبعا.قليلةقوتهأو

لتكوينأخرىفلزاتمنصغيرةمثمياتمزجهإلىيميل

تضافالتيالفلزاتعلىالأمثلةومن.الرصاصسبائك

مناللذانوالقصدير،)الأثمد(الأنتيمون،الغرضلهذا

عليه.أخرىصفاتوإضفاءالرصاصمتانةزيادةشمأنهما

أخرىوعناصروالأكسجينبالكلورأيضاالرصاصيتحد

الرصاصتححد،المثالسبيلعلى.مختلفةمركباتليكون

أيضاعليهيطلقالذيالرصاصكبريتيدلينتجالكبريقمع

الجالينا.اسم

فيكبسهأوطرقهيمكنحيثللطرققابلالرصاص

وقابليتهبلدونتهأيضاالرصاصويتميز.رقيقةصفائحشكل

دونالثابتأوالدائمالشدتحملعلىالقدرةأي،للمطل

حمضأوالماءبفعلالتاكلالرصاصويقاوميتكسر.أن

خواصومن.الأخرىالقويةالكيميائيةالموادأوالكبريتيك

الذريوالوزنللكهرباء.التوصيلرديءأنهالرصاص

وينصهر.82الذريوعدده،917.02للرصاص

عندويغليم،.5327حرارةدرجةعندالرصاص

،م052حرارةدرجةعندالرصاصوكثافة.م0471

الكثافة.:نظرا3سمجما53.11

مجالفيأساساالرصاصيستخدم.الاستخدامات

الرصاصية.الحمضية)المراكم(التخزينبطارياتصناعة

ومركباتالنقيالرصاصعلىالبطارياتهذهوتحتوي

منمصنوعةتكونمنهامعينةأجزاءوهناك،الرصاص

القدرةالبطارياتهذهوتوفر.الرصاص-الانيتمونممبيكة

واس!ياراتالطائراتفىالكهربائيةالأنظمةلتحريكاللازمة

البطارية.انظر:.الأخرىالنقلوسائلمنكثيروفي
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لاستخداممجالأهمهيالرعاصيةالحمفيةالتخزينبطاريات

أقطا!وتركيببصنعيقوموهوالعماللأحدوالصورة،الرصاص

)البطاريات(.للمراكمالرصاص

إثيلرابعإنتاجفيأيضاالرصاصويستخدم

أداءلتحسينالبنزينإلىتضافمادةوهى،الرصاص

الرصاصإثيلرابعاحتراقلكن.معينةسياراتمحركات

فيبدورهاتسهمكيميائيةموادعنهتنتجالمحركاتفي

منكثيروهناك.عاصالرإثيلرابعانظر:الهواء.تلويث

.الرصاصمنالخاليالبترولأستخدمتالصناعيةالأقطار

صناعةفيباهميةالرصاصمركباتمنكثيرتتميز

دهاناتمثلا،ذلكمن.والأصباغالدهاناتبعض

الأحمرالرصاصأسمعليهايطلقالتيالرصاصمركبات

القناطرطلاءفيتستخدموهي.الأبيضوالرصاص

الرصامتعدينفيالرائدةالأقطار

عسنوياالرصاأطنانتعدين

......أستراليا

....،)سابقا(السودييتيالاتحاد

المتحدةالولايات
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....

..

"

.....
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منعبهدفوذلكالأخرىالحديديةوالأبنيةوالجسور

مركباتأيضاالمصانعأصحابويستخدم.التاكل

صناعةوفي،الحشريةوالمبيداتالمتفجرةالموادفيالرصاص

المطاطية.المنتجاتوفى،والزجاجالخزف

فأغطة.متعددةاستعمالاتالرصاصولسبائك

الهواتفمنكلاتحميالرصاصمنالمصنوعةالكبلات

ويستخدم.والتآكلالرطويةمنالكهربائيةالقدرةوخطوط

سبيكةالإلكترونيةوالأدواتالسياراتمصانعأصحاب

وصلأولربطلحامسبيكةعليهاويطلقرصاص-قصدير

والمعداتالالاتمنتجويستخدمكما.الفلزيةالسطوح

المعدنأوبابيتمعدنالمسماةالرصاصسبيكةالثقيلة

بالمحاملوالمقصودمحامل.علىللحصولوذلك،الأبيض

المتحركةالأجزاءاحتكاكمنتقللالتيالاليةالأجزأء

بابيت.معادنانظر:بعضبعضهامعالثقيلةللمعدات

التاكلضدللرصاصالقويةالمقاومةخاصيةأنوالواقع

الكيميائية.الصناعةمجالفيخاصةشمئدأهميةتجعله

المصنوعةالأخرىوالمعدات،التخزينوصهاريجفالأنابيب

معينةكيميائيةموادلشحنتستخدمالرصاصسبائكمن

وحفظها.وتخزينها

تحعلهللرصاصالعاليةالكثافةفإن،أخرىناحيةومن

سبائكصفابحفإنلذا.الإشعاعضدجيداواقياحجابا

الأشعةحجرأتجدرانتبطينفيتستخدمالرصاص

الوسائلوتلك،أضرويةاوالمفاعلات،المستشفياتفيالسينية

الإشعاعية.الفاعليةذاتالموادبهاتوجدالتيالأخرى

فىتوضعالإشعاعيةالنفاياتفإن،ذلكإلىوبالإضافة

منها.وللتخلصأصثمحنهاالرصاصمنمصنوعةحافظات

خلالالرصاصالناسيستنشق.الرصاصأخطار

هذهيمتصونأومنهجسيماتيبتلعونأو،الشهيقعملية

التسممخطورةوتكونالجلد.طريقعنالجسيمات

مدىعلىللرصاصالمرءيتعرضحينماشديدةبالرصاص

طويلة.زمنيةفترة

إلىيؤديوقدالحمراءالد!خلاياإنتاجفىالرصاصيؤثر

منالأخرىالاعضاءفيأو،والكلى،الدماغفيتلف

منالرصاصىالتسممضحاياأغلبيعانيكما.الجسم

،المعدةفيعضليةتشنجاتمنأووالصداعوالإجهادالتعب

للرصاصالمفرطالتعرضيكونوربما.أخرىأعراضمنأو

وجودها.يندرالحالاتهذهمثللكمتوقاتلا،مهلكا

الغازات،الرصاصبمادةللتلوثالرئيسيةالمصادرومن

البترولفيهايستخدمالتيالسياراتعوادممنالمنطلقة

منالمنطلقةوالأبخرةالغباروكذلك،بالرصاصالمعالج

والكثير.الرصاصاستخدامفيهايتمالتيالكيميائيةالمعامل

المحتويالجافالطلاءمنشمقفايتناولونالذينالاطفالمن
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مثلأنوالواقع.الرصاصيللتسمميتعرضونرصاصعلى

نأكما.القديمةالمبانىمنكثيرفييوجدالطلاءهذا

المبانيفيالموجودةالرصاصمنالمصنوعةالمياهأنابيب

فرضتالحاضر،الوقتوفيالتسمما.تسببقدالقديمة

كمياتمنللحدشروطاالدولحكوماتمنالكثير

كميةمنالحدوكذلك،والبترولالطلاءفيالرصاص

.الهواءفيالمنطلقالرصاص

خاماتجميعتنتج.الرصاصعلىالحصولكيفية

الحقيقة،وفي.ال!رضباطنفيالتيالمناجممنالرصاص

ل!ش،الرصاصعلىتحتويالخاماتهذهمنالكثيرفإن

اسمهرماديفلزيخام،الرصاصلعنصرالرئيسيالمصدر

الرصاصمنيتألفالجالينافإن،النقيةالحالةوفيالجالينا.

هذهعلىالطبيعةفيالجاليناوجودلكنفقط،والكبريت

مثلمثلها-الجالينارواسبومعظمنادر.أمرالصورة

العناصر،بعضعلىتحتوي-الأخرىالرصاصخامات

والخارصين.والفضةوالذهبالنحاس:مثل

الشوائبتركيزيتمالخامالجاليناامعتخراجوبعد

ولهذا،.منهفصلهاأي،الخاممنالأخرىوالموادوالصخور

الخاممعالجةيفضلونالتكريرعلىالقائمينمعظمفإن

!ذهفي.التقويمعمليةأوالطفوتسمىعمليةباستخدام

خزانفيالخاميوضعثم،الخاموطحنتهشيميتمالعملية

كبريتاتمثلالطفوعلىتساعدكيميائيةمادةيحويكبير

نأشأنهامنالكيميائيةالمادةوهذه.الزيتأوالنحاس

والصخورالشوائبتغوصبينماأعلىإلىيرتفعالخامتجعل

المركزالخامباستخلاصالعماليقوموعندئذ.أسفلإلى

السطح.من

داخلالمركزالخامتحميصيتم،التاليةالخطوةوفي

يتحد،هذهالتحميصعمليةوخلال.خاصمصهر

ثانىويتكونمإلأكسجينالخامفىالموجودالكبريت

وبالإضافةغاز.هيئةعلىينطلقالذيالكبريتأكسيد

معالمعالجبالخامالموجودالرصاصيتحد،ذلكإلي

ماوإذا.الرصاصأكسيدمندقيقةأجزاءلينتجألاكسجين

تتلبدالرصاصأكسيدأجزاءفإن،الحرارةدرجةزيدت

صلبة.قطعشكلمتخذةبعضها(مع)تتراكم

بق!الملبدالرصاصأكسيدالعماليخلط،ذلكبعد

الفرنقمةفيعندئذالخليطويوضع،الكوكفحممن

أكسيدمعالمحترقالفحمشفاعل،الفرنداخلوفي.العالي

منالتخلصويتم.السائلوينئالرصاصالرصاص

الفلزعنبفصلها،الخبثتسمىالتى،والشوائبالخلفات

.الفرنأسفلإلىالفلزيصلأنقبل

فلزاتعلى،بالفرنالموجودالخامالرصاصيحتوي

المرحلة،هذهوبعد.والفضةوالذهبالنحاسمثلأخرى

،المثالسبيلعلى.الرصاصلتنقيةعديدةطرقتستخدم

يتمأنبعدالسائلالرصاصسطحعلىالنحاسيتجمع

استخلاصمنالعماليتمكنوعندئذ،تدريجئا.تبريده

الذهبأما.س!إلرصاصعلىالمتجمعالنحاسوإزاحة

الرصاصتسخينبإعادةإزاحتهمافيمكن،والفضة

فيالثمينةالفلزاتتذوبحيثلهالخارصينوإضافة

.الرصاصفيذوبانهامنأكبربسرعةالخارصين

منالصلبةالبقايامنهتزاح،الرصاصيبردوعندما

والفضة.الذهبمركباتتحويوهي،الخارصين

.عاصبالرالتسممالجالينا؟:أيضاأن!

البلادفيالبريالنباتانظر:.عشبة،الرصاص

(.الرصاص)عحتمبةالعربية

ارصاص،فلزمنمدببأسطوانيشكلا!صاصة

المدفعأو،البندقيةأو،المسدسمنتطلقاخر،فلزأيأو

قطريمثلالذيبعيارهالرصاصويقاس.الرشالق

وأ،البوصةمنجزءمائةمنبأجزاءمقاساالرصاصة

الرصاصةقطرطولويساوي.المليمتراتأو،السنتمترات

وتتراوحملم(.5و.)8البوصةمن02،012عيار

..0،6و.22،بينالعيار،حيثمنالرصاصات

الحربيةالرشماشاتمعظمفيالكرويةالطلقاتوتستخدم

مادةعلى،الكاشفةالطلقاتوتشتملالصيد.وبنادق

أما.الرصاصةمسارطولعلى،الدخانمنذيلأتترك

وأطراف،فولاذيةمراكزفلهاللدروعالخارقةالطلقات

ضدالناريةالطلقاتهذهوتستعمل.حادةغيرأمامية

المدرعة.الأخرىوالأهدافالدبابات

بكمياتالمقوىالرصاصمنالطلقاتمعظماتصنع

تطلقالتيوالطلقات)الأنتيمون(.الإثمدمادةمنقليلة

فلزاتأوبأغلفةمغطاةرصاصيةمراكزلها،عاليةبسرعة

مصنوعةوالأغلفة(.النحاسي)النيكلالكبروني!سلمثل،قوية

فقط.تذهيبسبيكةمنأو،تذهيبسبيكةمعالفولاذمن

والنيكل.الخحاسمنالتذهيبسبيكةوتتكون

عند،الخلفمنمخططة،فلزيةأكلفةالدمدمولطلقات

يجعلهاوهذا.الرصاصةقلبلكشف،المستدقالطرف

عندمايمتدالناعمالمستدقالرصاصةطرفلأن،أذىأكثر

كبيرةأعداداصطادفىالطلقاتهذهوتستعمل.تضرب

فياستعمالهاالدوليالقانونويحظر.الحيوأناتمن

تقريباالبندقيةطلقاتسرعةوتتراوح.السمكريةالنشاطات

نأيمكنالطلقاتبعضوأممن.ماث1)005و018بين

.م005.5بعدعلىحتىأهدافهاتصيب

المدفع،المسدس،الخرطولتق،الذخيرة:أيضاان!

لق.لرشاا



233الساحليةللمنطقةالصخريالرصيف

منالنوعيةوهذه.الحذأبةزهورهاأجلمنتزرعالرصاصيةنباتات

البيوتفيلكثافةتزرع-إفريقياجنو!م!وأصلها-المتسلقةالنباتات

.الأخرىالبلدانفيألمحمية

أنواعمننوعاعشراثنيلحوالياسمالرصاصية

وهى.الخضرةالدائمةالمزهرةالمتسلقةوالنباتاتالأعشاب

نباتاتبوصفهازرعهايتمالأنواعوبعضالانتشار.واسعة

منجميلةعناقيدوللرصاصية.منزليةنباتاتأوحدائق

زهرةوكل،لبنفسجيةواءلحمراوالبيضاءوالزرقاءالزهورا

الاوراقوتتصلالفلوكس.نباتنواريشبهشكللها

وأوراقطويلا.أنبوبالتكونالوسطفيالمتوهجةالتويجية

وخضراءلامعةبيضيةالفلوكسنباتأوراقمثل،النبات

داكنة.

7718هـ،أ463-4921)معروف،فيلرصاا

أعلاممن.الرصافىالغنيعبدبنمعروفام(.45-9

وتلقىببغداد،ولد.الحديثالعصرفيالعراقيينالشعراء

يحرزولم،العسكريةالرشيديةالمدرسةفيالابتدائيةدروسه

عشرزهاءالألوسيشكريلمحمودتتلمذشهادتها.

عملحيثالاستانةإلىفرحل،بالتعليماشتغل.سنوات

فىحياتهجلوقضى.الملكيةالمدرسةفىالعربيةللغةمعلما

لجنةرئيسنائبمنصبشغلكما.التدريسمهنة

وانتخبببغداد.المعارفوزارةفيوالتعريبالترجمة

العراقي.النوابمجلسفىعضوا

بهابنوهوالنفسوطولبالغزارةالشعريإنتاجهيتميز

.الزهاويانظر:.الزهاويلرفيقةصنوالسمتين

ديوانهكانوإنوالكتابةالشعربينمؤلفاتهتراوخا

فىرتبوقد.الأدبيإنتاجهأشهرالرصافياتالشعري

التاريخيات،بمالاجتماعياتبمالكونيات:أبوابأربعة

العربيةالبلادفىالمدارسطلابلهويعرفالوصفيات.

فأهمهاالنثريةآثارهأما.المدرسيةبالأناشيدالخاصديوانه

العربي،الأدبفيومحاف!راتالهجنة،دفعكتاب

.العراقأهلمنالعامةلغةفيالمراقودفع

أواخرفقضى،الجريئةبآرائهمتمسكاالرصافيعاش!

.بالكفافالحياةمنقانعا،عزلةفيأيامه

نفسه،وطولشعرهجزالةالحياةمعتركقصيدتهوتظهر

ومنها:بيتا،الأربعينتجاوزتفقد

غوارهمشنيتركلمالدهرهو

ونهارهليلهمنسابقعلى

بكرةالحادثاتغباريثير

غبارهمثارمنإلانحنوهل

صروفهفىمطويةعبروكم

اعتبارهطرففيهمجيلمنفهل

قدرةفغربالالأرإنخليلي

إطارهبينالأحياءتجمعت

تحركاالزمانكفبهتميد

نارهلإثباتأوضعيفلمحو

ارتقائهقرينالأقوىبهفيبقى

اندثارهرهينالأوهىيسقطكما

بهايكنلملمنالدنيافىعيشفلا

والمكارهالأذىرفععلىقديرا

مثل،الأمثالمجرىتجريكثيرةأبياتوللرصافي

قوله:

بلادفيخيمالجهلماإذا

قرودامسختأسودهارأيت

الفتاتية(.درواسب)1الصخورانظر:.الرصيص

تمتد،خوازيقأوأعمدةعلىمنصةاليحريالرصيص

لربطتعدالدعاماتوهذه.الشطجهةمنالماءفوق

.الركابأوالبضائعتفريغأوشحنعندوالسفنالقوارب

فىتبنىالتيتلكخاصة-الدعاماتهذهوبعض

والجزر-المدذاتالمياهعلىالساحليةالإجازاتمنتجعات

منالضخمةالدعاماتوبعضطولأ.كيلومتراتتعدىربما

تضموقد.ترفيهيةلأغراضتستخدممبانعليهاالنوعهذا

.مسارحأومطاعمالمبانيهذه

الإجازاتلأصحابالدعاماتهذهأمثالوتهيء

المديكونعندماحتىللصيدمركبظهرعلىللتنزهمكانا

عاليين.والجزر

رصيفالساحليةللمنطقةالصخريالرصيف

تمثلالأرصفةهذهومثلالبحر.شاطئبطولالصخرمن

ونيوزيلندا.أ!شرالياشواطئفيشائعةسمة
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منواسعةمعساحاتعنعبارةالأرصفةهذهمعظم

البحر.مستوىقربالتآكلبفعلتشكلتالصلد،الصخر

بعضمنحدرةأو،أفقيةشبهالأرصفةهذهتكونوقد

فيالأرصفةهذهوتتفاوتالبحر.اتجاهفيالشيء

فىحتىالبحر،مياهفيمغمورايبقىمافمنها،الارتفاع

مستوىفوقبارزايبقىماومنها،المنخفضالجزرمستوى

للتآكلنتيجةالمنصاتهذهوتتشكل.المرتفعالمدفيالماء

مياهبفعلالكيميائىوالتآكل،الأمواجتكسربفعلالطيعي

البحر.

بلادحكمأم(.449أ-)878بهلويشاهرضا

عامىبينذلكوكان.إيراناسمعليهاوأطلقفارس

السككإنشاءعلىالشاهعمل.أم419و2591

العملفرصمنوزاد،التعليموحسن،والمصانعالحديدية

القانونى.النظامعلىتعديلاتوأدخلللنساء،والتعليم

الشمالإلىتقعقريةوهي،الأشتفيرضاولد

خانرضاالأصلىاسمهبمطهرانالعاصمةمنالشرقى

قائداأصبححتىالعسكريةالرتبفيوترقىالجيشدخل

قادام،129سنةفي.إيرانفيالرئيسيةالعسكريةللوحدة

أصبح.الحكمنظامقلبحيثطهرانودخلوحدته

علىشاهأحمدالشاهوأجبر،ام239سنةللوزراءرئيسا

،الشاههوأصبحأم259سنةوفى.العرشعنالتنازل

رضامحمدالأكبرابنهوعينبهلويإلىعائلتهاسموكير

-ا)939الثانيةالعالميةالحربوخلالللعهد.وليابهلوي

لتزويدطريقاإيرانالشخدامالحلفاءقواتأرادتأم(49ء

ذلكإثروعلى.معهميتعاونأنشاهرضافرفض،الجيوش

بلادهبغزو)سابفا(والسوفييتيةالإنجليزيةالجيوشقامت

إفريقيا!جنوبفيالمنفىفىمات.الاستقالةعلىوأجبرته

ال!كبر.ابنهبعدهمنالحكموتولى

.إيران:أيضاانظر

رضا.رشيدمحمدانظر:.رشيدمحمدرضا،

زريمن)ا!ن(ابالطفلامتصاصاوضاعكلأ

أولادهنبارضاعالوالداتوتعالىسبحانهاللهأمروقد.أمه

يرضعنوالوالدات):قولهفيسنتانمدتهاكاملةرضاعة

تكونألآوينبغي.233:البقرة....!كاملينحوللنأولادهن

فيذكرهاسيردشرعيةلأسبابإلاعامينمنأقلالرضاعة

العامين،عنالرضاعةمدةتزيدأنمنمافيولاالمقالةهذه

ال!سلاملطفمنوهذا،لذلكحاجةفيالطفلكانإذا

إلاالرضاعمنيحرمالا!م!:قالبها.والعنايةبالطفولة

الترمديرواه(.الفطامقبلوكانالثديفيالأمعاءفتقما

يحرمأنهمنهاأحكامالرضاعةعلىويترتب.صحيحلإصناد

الرسولقال.بالولادةعليهيحرممابالرضاعةالإنسانعلى

رواه(.النسبمنيحرمماالرضاعةمن)يحرم:!ل!ب

مسلم.

هي:،أقسامثلاثةإليالرضاعةتنقسم.الرفاعةأنواع

الختلطة.الرضاعةبمالصناعيةالرضاعة،الطبيعيةالرضاعة

وأ،أمهثديمنالطفلإرضاعهي.الطبلعيةالرضاعة

يحتوي،الأمحليبأناللهحكمةومن.أجنبيةمرضعمن

حاجاتتوافق،معلومةبنمسب،مختلفةوعناصرموادعلى

رضاعته.مدةالطفليتناولهغذاء،خيرجعلهمما،الطفل

إرضاعفعليها،قيامأكملعلىالعطمةبرسالتهاالأمولتقوم

إذاأما.ذلكعلىقادرةمادامت،طبيعيةرضاعةولدها

ذلك،لغيرأو،والرفاهيةللراحةطلباالمهمةهذهعنتخلت

اللهأمرخالفتلأنهانفسها،وعلىطفلهاعلىجنتفقد

إذاوأما.لهتعالىاللهخصصهغذاءأنفعطفلهاوحرمت

وجمنولدها،ترضعأنعليهافليس،شرعيةأعذارللأمكانت

السلكمرضوراثيبمرضإصابتها-االأعذار:تلك

بنزيفإصابتها2-لطفلها.العدوىنقلمنخوفا،بأنواعه

إصابتها3-النفاسحمىأو،الكليتينالتهابأو،الرحمفي

بفقرإصابتها-4والصدرالقلبكمرضمزمنةبامراض

الحليب.نزولعدم5-الدم

بكثرةوذلكإدرارهاليكثربغذائهاالعنايةالمرضعوعلى

والإقلال،كالألبانوالسوائلوالخضراواتالفواكهتناول

تنالأنعليهاكما،والقهوةكالشايالمنبهاتتناولمن

الراحة.منكافياقسطا

نمولأن،الرضاعةأوقاتالأمتنظمأنالأفضلمن

وبالنسبة،التنظيمهذامثلعلىيتوقفانوصحتهالمولود

منقريبةالرضاعةفتراتتكونأنيجبالصغيرللطفل

،الفتراتتلكتباعدت،السنفيكبروكلمابعضها،

الأولالشهرخلالطفلهاتعودأنالتنطملذلكومثال

فيومرتينالنهار،فيساعتينكلواحدةمرةالرضاعةعلى

إلىيتركبل،إيقاظهينبغيفلانائماالطفلكانوإذا.الليل

بنفسه.يستيقظأن

عندإليهااللجوءفيمكن،الأجنبيةالمرضعأما

حليبمقاميقوملا،الأجنبيةالمرضعحليبلأن،الضرورة

الضرورةاستدعتوإذا.والحنانبالحبالممزوجالأم

عندالطبيباكششارةمنبدفلا،أجنبيةبمرضجعالاستعانة

للطفل.حليبهاصلاحيةويقرربفحصها،ليقوماختيارها،

نأذلكومنالأجنبيةللمرضعالملائمالجوتهيئةويلزم

ولاتشتهيهماالطعاممنلهاوتقدممعاملتها،الأمتحسن

الرضاعة.غيربعملتشغلها

غذاءأحسن،الأمحليبكانإذا.الصناعيةالرضاعة

إرضاععنالأمعجزتإذاالعملفما-تقدمكما-للطفل



ظروفهالهاتسمحولمإرادتها،عنخارجةلأسبابطفلها

الأمتقدم،الحالةهذهمثلفي؟.أجنبيةبمرضعبالاستعانة

لحليبوخصائصهتركيبهفيمقارباصناعياحليبالطفلها

البقرحليبويفضلوالماعز،البقرحليبذلكومن.الأم

التحاليلكانتولما.عليهالحصوللسهولةغيرهعلى

البقرلحليبالمكونةالعناصرأنأثبتتقد،الكيميائية

تخفيفوجب،الأمحليبفيموجودهوعماتختلف

الدهنيةوالموادالزلاليةالموادتنخفضحتىالبقر،حليب

وتعقيمهالحيوانحليبغليوينبغيعليها.يحتويالتى

نظافةعلىتحرصأنالأموعلى،الطفلصحةعلىحفاظا

التي)الحلمة(والبزة،المرضعةأيضاوتسمىالرضاعة

.الثديبحلمةأشبهوهيفيهاتركب

يتم،الرضاعةمنالنوعهذافى.المختلطةالرضاعة

الطبيعيةالرضاعة:الرضاعةمنالسابقينالنوعينبينالجمع

عندماالختلطةالرضاعةإلىالأموتلجأ.الصناعيةوالرضاعة

.والهزالبالضعفتشعرعندماأوقليلا،حليبهايكون

أمه.وثديالطفلبينالحيلولةبهويقصد.الفطام

وهناك.ذكرهسبقكما-الحولينبإكمالالفطامويتحقق

الفجائي.والفطامالتدريجىالفطاح!:الفطاممننوعان

يأالختلطةالرضاعةطريقعنو!مالددريجي.الفطام

الطفلتزويدمع،الصناعيوالحليبالأمحليببينالجمع

النوعهذافيالأموتقوم.الأغذيةمنمناسبةأخرىبأنواع

الرضعاتوزيادةالطبيعيةالرضعاتبتقليل،الفطاممن

غذاءفيهيصبحوقتيأتيحتىفشيئا،شيئاالصناعية

ولتحقيق.سهولةبكلالأمثديفيتركصناعيا،الطفل

الأشهرفيوهو،الطفلتعويدينبغي،التدريجيالفطام

سهلأ.الفطامليكونالصناعيةالرضاعةعلى،الأولى

منفجأةأمهثديعنالطفلإبعادهو.الفجائيالفطام

أحوالفيهذاويحدث.لذلكوإعدادتهيئةدون

فطاميستدعيممامعديا،مرضاالأمكمرض،استثنائية

وصحته.سلامتهعلىحفاظاالفورعلىالطفل

وبخاصة-الأمهاتبعضأنلوحظ.الفطاموقت

الذيالفطامموعدقبلأولادهنيفطمن-منهنالشابات

شبابهن،علىالحفاظبدعوىوتعالىسبحانهاللهحدده

المولود،صحةاعتلالالأنانيالسلوكهذانتيجةوتكون

هؤلاءلمثلنصيحةوخير.الطيعيالنمومنوحرمانه

حليبهنمادأم،أولادهنإرضاععلىالحرصهيالأمهات

طيبة.بصحةوهنجيدا،

ابتداءالفطاموقتبدايةعلىتدلالتىالعلاماتأهممن

قادراأصبحالطفلأنعلىدليلذلكففي،الطفلأسنانبروز

الطفليفطمألآويجب.الأمحليبغيرآخرطعامهضمعلى

الصيف.فمهورفيالفطاميحبذلاكما،مرضهحال

235،الشريفالرضي

يبدأالحيوانأنثىولادةعند.الحيوانعندالرضاعة

بتحضيرتقومهورموناتوهناكضرعها.فيالحليبتجمع

صغاروتتغذى.الحليبلإفرازالثدييةالغدةفيالخلايا

إطعامعلىقادرةلتكوننموهاتمامإلىبالحليبالحيوانات

للنموضروريةموادعلىالحليبويحتوينفسها.

صغار!وقفوعندما.والبروتيناتوالدهنكالكربوهيدرات

منالحليبإفرازيتوقفالحليبتناولعنالحيوانات

باختلافالحيواناتعندالرضاعةمدةوتختلف.الضرع

01ترضعالأبقار،المثالسبيلفعلىوأنواعها.الفصائل

الإرضاعفيتستمر،بالفقمةالشبيهةالفظوحيواناتأشهر،

أخرىمرةالحيواناتهذهأنثىتحملوعندما.سنتينمدة

الرضيع.انظر:صغارها.لإرضاعثانيةمرةالحليبيتجمع

.الثدييات:أيضاانظر

-؟هـ،686-؟)الأستراباذيالرضي

الأستراباذي،الحسنبنمحمد،الدينرضيأم(.287

بينحياتهعاش!وقد.طبرستانقرىإحدىأستراباذمنوهو

فيالحاجبابنبرسالةعلموقد،المنورةوالمدينةالعراق

كتابهفيشرحهاإلىهوفبادرلها،مؤلفهاوشمرحالنحو،

رسالةالحاجبلابنأنكما.الكافيةعلىالرضىشرح

الرضىشرحها-الشافيةاسمها-الصرففيثانيةصغيرة

علممراجعأهممنتعدكذلكوهيوافيا،شرحاكذلك

الحاجبابنكافيةشرحأنهإلىالرضيأشاروقد.الصرف

ويقول،الرسالةهذهعليهقرأواالذينأحدمنلرغبةامشجابة

بعدالحالاقتضىثم،الشرحمايشبهعليهايعلقأنأرأدإنه

هذاشرحهأنوالحق.الفروعإلىالأصوليتجاوزأنالشروع

العلم.هذافيالفائدةعطمالقدرجليلمرجعاجاء

رسالةعلىالعلماءماكتبهكثرةمنالرغمعلى

بعدجاءواممنكثيروننقل،وتعليقاتشروحمنالكافية

فيالرضيوامتاز.عنهوأخذواهذاشرحهعنالرضى

ولميتحيزفلمالفكر،وحريةالرأيباستقلالهذاشرحه

وعلى،سبقوهممنلأحدمعيننحويلمذهبيتعصب

كثيرايختارأنهإلاالبصريينمذه!إلىالغالبميله

الاراءببعضانفردوقدعنها.ويدافعالكوفييناراءبعض

والشعرالقرانمنبشوأهدالشرحهذاحفل.بهالخاصة

الإمامالرضيلملم:السيوطييقول.النبويةالأحاديثوبعض

لمالذيالحاجبلابنالكافيةشرحصاحبالمشهور

جمعامثلها،-النحوكتبغالبولافيبل-عليهايؤلف

النحاةمعكثيرةأبحاثفيهوله،"لمتعليلوحسنوتحقيقا،

جمة.واختيارات

الرضى.الشريفانظر:.الشريصالرصي،
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ادضيئ

عشمرالثامنالشهرحتىالطفلعلىيطلقاسمادصيع

.الأطفاليحبونالناسجلأنالقولمنبدولا.عمرهمن

آخر،موضوعأيمنأكثرعنهمالحديثيكثرونفهم

التيالفوتوغرافيةالصورلأغلبموضوعاويتخذونهم

وصورهم،بالأطفالالشعراءتغنىولطالمايلتقطونها.

معظمفيالناس!،بعضأنغير.للبراءةنماذجالرسامون

منالأكبرالعددفقدانعلىتعودوا،التاريخمراحل

بسببأعمارهممنالأولالعاميتمواانقبلالأطفال

.الجوعأوالمرض

(الأطفالمنيموتونالذين)عددالأطفالوفياتولكن

أواخرفيالبلدانمنالعديدفىحاداانخفاضاانخفضت

تمالذيالتقدمأسباببفضل،الميلاديعشرالتاسعالقرن

وقد.الأغذيةوإنتاجالعامةوالصحةالطبمجالفيتحقيقه

أسترالياخاصة،الصناعيةالبلدانفيالتقدمهذامعظمتحقق

أقطارومعظمالمتحدةوالولاياتونيوزيلنداواليابانوكندا

هذهفييموتونالذينالأطفالعددحالياانخفضإذأوروبا،

%2منأقلإلىالعمر،منالأولىالسنةإتمامهمقبلالبلدان

فيأبطأكانتالتقدمهذامسيرةأنغيرالمواليد.عددمن

ذإ،اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيافى،الصناعيةغيرالبلدان

من%02منأكثروإفريقياآسيابلدانبعضفييموت

العمر.منالأولىالسنةبلوغهمقبلالأطفالمجموع

جامايكامنوطفئةأب

فهم؟قوةولالهاحوللامخلوقاتالجددوالمواليد

وعنلاخر،جانبمنوالتقلب،الجلوسعنعاجزون

وسيلتهموالبكاء.بأنفسهمطعامهمتناولوعنالكلام

الإنزعاجأوالجوعمنيعانونبأنهمالاخرينلإبلاغالوحيدة

بعضيلبونكيفتدريجيايتعلمونأنهمإلا.الألمأو

بلوغفلدى.حسنةعنايةتلقواماإذأبأنفسهماحتياجاتهم

فىقادرايكونعمرهمنعشرالثامنالشهرالطفل

تناولوعلى،مساعدةدونوالركضالمشيعلى،الغالب

والتلفظ،البسيطةالألعاببعضوممارسة،بنفسهطعامه

رضيعا.يعدلاوحينذاك،قليلةوعباراتبكلمات

الأطفاللدىوالتطورالنموسماتالمقالةهذهتتناول

العنايةتناقشكما،الرضاعةفترةوطوالالحملمراحلمنذ

الرضعوسلوكالنموعنالمعلوماتمنوللمزيد.بالطفل

النمو.بمالطفلانظر:سنا،الأكبروالأطفال

الولادةقبل

يتكونلكيالأمبيضةمعالأبنطفةاتحادمنلابد

بعمليةوالبيضةالنطفةبينالاتحادهذايسمى.الجنين

تسمىواحدةخليةوينئكلنها،التلقيحأوالإخصاب

نأالملقحةالبيضةهذهتلبثوما)الملقحة(.انحصبةاليضة

جنينا.وتصبحلتنموالهائلةالتغيراتمنلسلسةتخفيع
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،مجوفعضليعفمووهو،الرحمداخلالجنينينمو

فترةالرحمداخلالنموعمليةوتستغرق.الأمبطنداخل

يكونالفترةهذهوخلال.الأحيانأغلبفىأشهرتسعة

بعدبهايمرالتيالفتراتمنفترةأيمنأسرعالطفلنمو

ته.ولاد

الرمل،حبةحجمعنالملقحةالبيضةحجميزيدولا

حيكائنوتطورلنموكاملامخططاتحويفهيذلكومع

)مركبا(بنيةوأربعينستمنالخططولمجألفجديد.

بيضةمنيأتينصفها)الكروموزومات(،الصبغياتتسمى

هذهوتحمل.الأبنطفةمنالاخروالنصفالأم

آبائهمعنالأطفاليرثهاالتيالصفاتكلالصبغيات

للجسم،العامةالبنيةالصفاتهذهوتشمل.وأمهاتهم

البدنية،السماتمنذلكوغيروالشعر،العينينولون

منالمزيدعلىوللحصول.الذهنيةالقدراتإلىإضافة

يمكنالمتنوعةالصفاتلهذهوراثتناحولالمعلومات

بالوراثة.الخاصةالمقالةإلىالرجوع

النمومراحلمنبمرحلتينالجنينيمر.الطفلكلومراحل

علىخلالهايطلقشهرينفترةالأولىتمتد.ولادتهقبل

التيالثانيةالمرحلةفىعليهيطلقبينما،المضغةاسمالجنين

خلالالنموويتم،الجنينالمممأشهرسبعةحوأليتستمر

الخلايا.انقسامطريقعنالمرحلتينهاتين

البيضةتنقسمحينللخليةالأولالانقساميحدث

تقريبامباشرةالانقسامهذايحدث.قسمينإلىالملقحة

الخليةانقسامعمليةقبلولكن.الإخصابحدوثبعد

الخليتينفإنوبذافيها،الموجودةالصبغياتعددشضاعف

منمنهماكلوتتكونتماما،متماثلتينتكونانالمنقسمتين

تنمواأنالمنقسمتانالخليتانهاتانتلبثوماصبغيا.46

متطابقةأعداداتحويخلاياأربعلتنتجابدورهماوتنقسما

بعدمرةوتنقسمأيضاالخلاياهذهتنموثم.الصبغياتمن

تمامالهامطابقةأخرىخليةمنهاخليةكلتنتجحيثمرة،

منتظمةغيركرةالخلاياهذهوتشكل.الصبغياتفي

وتكون،الرحمببطانةتلتصقالداخلمنفارغة،الشكل

المضغة.بدايةالمنقسمةالخلايامنالكتلةهذه

النسيجمنرقيقةطبقةالكتلةبهذهتحيطأنتلبثوما

الجنينيغلفالذي)السلوي(الأمنيوتىالكيستسمى

.نموهأثناء

الأولىالخليةانقسامعلىواحدأسبوعمروروبعد

تشرعحيث،بالتخصصللجنينالمكونةالخلاياتبدأتقريبا

الولادةقبلىالجنيننمو

تسمىالألسحةمنداخليةرقيقةطبقةبالحنينوتحيط.الأمبطنفيأجو!عضووهو-الرحمبحدارتلتصقالخلايامنكتلةالنموفيالجنينيبدأ

الحنينلىىتكونتقدتكون(اليمينإلىالصورة)الحملمنالثانيالشصولنهايةاللشيماء.تسمىسمكاأكثرخارجيةوطسقةالأمنيوتي،الكي!

الجنينإلىالأمدممنوالأكسجينالغذائيةالعناصرنقلبمهمةهذهوتقوما!لشيمة.إلىالمشيماءمنجزءيتحولوفيه،للإسمانالأساسيةالسمات

الطفلويصبعالمشيماء.سالأكبرالقسمويختفي،بالتوسعالآحذالرحمالحنينيملأ)الوسط(السادسالشهروبنهاية.السريالحبلعبر

اليسار(.إلى!الصورةالتالمئالشهرنهايةفييولدلأنمستعدا

السريالحبل

المشيمة

الرحمحدار-

!صسسالسريالحبل
لأ؟المشيمة

،4؟ولمىصغلممح!!؟!ولمو/كأ،؟كا

كابهيرءر!!3ى

!ىحيميهمووأكأكا،-!11

الكيص،

الأميوتي

لرحهاص

شهران:لعمرا

سم5،2:لطهولامتوسط

المشي!اءا!منيوقطالكيص

أشهرستةالعمر:

سم03:الطولمتوسط

الرحم

أشهرتسعةالعمر:

سم05:الطولمتوسط
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مثل،للجسمالختلفةالأعضاءتشكيلفيمعينةخلايا

والقلب.الدماغ

وهيالمشيمةليصبح،بالرحمالمتصلالجزءوينمو

المشيمةوتلتصق.دمويةأوعيةمنمعظمهفييتكونعضو

بتركيبالبطنفيالموجودبالجنينوتتصل،الرحمبجدار

.السريالحبليسمىالشكلأنبوبي

فهيوينموبمليعيشيحتاجهماكلللجنينالمشيمةتوفر

عنالجنينإلىوتنقلهالأمدممنوالأكسجينالغذاءتمتص

وغيرالكربونأكسيدثانيأنكما.الصريالحبلطريق

عبرتنتقل،الجنينجسميفرزهاالتيالفضلات!نذلك

الفضلاتهذهتطلقالتى،المشيمةإلىالسريالحبل

فيالمشيمةوتستمر.الأملدىالدممجرىإلىبدورها

الطفل.ولادةحتىالمهمةبهذهالقيام

ودعا،الجنينتكوينمراحلالكريمالقرآنعرضوقد

ولطفهعنايتهوكمال،تعالىاللهصنعبديعفىالتفكرإلى

منسلالةمنالإنسانخلقناولقد):تعالىقالبالإنسان

علقةالنطفهخلقناثم-":مكلنقرارفينطفهجعلناهثمثإ:طين

العظامفكسوناعظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقنا

*!الخالقينأحسناللهفتباركآخرخلقاأنشأناهنملحما

.2141:المؤممود

بلقدالجنينيكونالحملمنالتاسعالأسبوعبحلول

واحد.جرامحواليوزنهيكونبينماسم،5.2الطولمن

تلكفييمتلكفإنه،نموهوعدمصغرهمنالرغموعلى

للكائنالمميزةوالسماتالأدمماسيةالأعضاءالمرحلة

المرحلةهذهفىبالنموالاخذالطفلويسمى.البشري

الجنين.

تدريجياوظائفهاأداءفيأخرىوأعضاءالقلبيبدأ

الحركة.علاماتأولالجنينويبدي،الثانيالشهربعد

ملحيبسائلالوقتنفسفيالأمنيوتيالكيسيمتلئ

.السريالحبلسوىشيءيقيدهلا،بحريةالجنينفيهيسبح

بل،الاتجاهاتجميعفيويتقلبيتلوىأنيستطيعفهو

فيالأمتبدأوقد.الأمنيوتيالكيسويتأرحداخل

منالخامسالشهرمناعتباراالحركاتبهذهالإحساس

الحمل.

فىمحشوراالجنينيصبحالتاسعالشهروبحلول

التاسعالشهرنهايةوعند.يستطئالحركةيكادولا،الرحم

منوظائفهاأداءتستطيعبحيثنمتقدأعضاؤهتكون

وبعضيولد.أنوشكعلىالطفليصبحوبذاذاتها،تلقاء

فيماالتاسعالشهرقبلأي-الاوانقبليولدونالأطفال

الشهرتجاوزواالذينللمواليدوتتوفر.المبكرةلالولادةيعرف

ماإذا،الحياةقيدعلىللبقاءحسنةفرصةالحملمنالسالغ

خاصة.طبيةعنايةتلقوا

ألمحافظةعلىتحرصأنالحاملالأمعلى.الحاملالأم

طبيعياطفلاإنجابهاتضمنلكي،الجسمانيةلياقتهاعلى

يبدأالتىالحملمنالأولىالأسابيعأنشكولا.معافى

ولذا.خاصةأهميةلهامرحلةهيبالتطور،الجنينفيها

تخضعأن،المرأةعلىينبغيبأنهدائماالأطباءيوصي

يتعينكما.حاملأنهاتدركأنبمجردالطبيللفحص

ذإ،الحملفترةطوالمنتظمطبيلكشفالخضوععليها

العنايةنوعيةتحديدعلىالطبيبيساعدالكشفهذأإن

الحمل.فترةأثناءللأمالمطلوبة

الغذائية،الموادمنمزيذاالحملأثناءالنساءمعظمتحتاج

علىتحرصأنالأموعلى.بالبروتيناتالغنيةتلكخاصة

فيالمفاجئةفالزيادةوزنها،فيتدريجيةالزيادةتكونأن

نأالواجبومن.بدنياضطرابوجودعلىتدلقدالوزن

تحويهاالتيالغذائيةالمكوناتالغذائيةالوجباتتتضمن

إلىيضاف.التغذيةانظر:.عادةالمتوازنالطعامأنظمة

منإضافيةكمياتيصفالأطباء،بعضأنذلك

الحوامل.للأمهاتوالحديدالفيتامينات

غذائينظاماتباعتجنبضرورةإلىالإشارةوتحدر

بطلبذلككانإذاإلا،الحملفترةأثناح!الوزنلتخفيض

الموادمنالكثيرأنكما.إشرافهوتحت،الطيبمن

الآخذالجنيندمإلىيصلالأمدمفىالموجودةالكيميائية

تتناولألاالأمعلىيجبولذا.المشيمةطريقعنالنموفي

تجنبكذلكوعليها.القصوىالضرورةعندإلاالعقاقير

الحمل.ثناءأالتدخين

بما،المعتادةنشاطاتهافيتستمرأنكذلكالمرأةوعلى

إلىبالإضافة،الحملإبانالملائمةالت!ارينممارسةذلكفي

المعلوماتمنوللمزيد.والراحةالنوممنوافرقسطأخذ

الحمل.مقالةإلىالرجوعيمكن

لولادها

علىالحاملوتعتبرانحاض.عادةتسمىالولادةعملية

عنتنتجالتيالخاضبآلامتشعرحين،الولادةوشك

واسترخاؤهاالرحمعضلاتفشد.الرحمعضلاتتقلصات

،الولادةقناةإلىالمؤديةالرحمفتحةيوسعمتعاقبنحوعلى

يدفعالعضلاتنشاطواستمرار.المهبلأيضاتسمىالتي

الأطفالمعظميولد.الولادةقناةعبرالرح!اخارجإلىالوليد

باقيمحيطمنأكبرالرأسفمحيط،الرأسمنابتداء

خارجإلىالمؤديةالفتحةأتساععلىيساعدفإنهوبذا،الجسم

هذهعبربسهولةالوليدجسمأجزاءبقيةفتندفع،الأمجسم

ال!ل.رأسخروجبعدالفتحة

دقائقغضونفىصوتهبأعلىالبكاءالوليديبدأ

اللهيلهمهالذيالبكاءهذاويساعد،ولادتهمنمعدودة
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الشكلبصليةحقنةالطىالعريقيستخدمالولادةمنثوانبدلى

السرىالحبلشبكالطيبيتولىثمالوليد،أنصفتحتيلتخطف

الوليد.بط!منبالقربوقصه

الحبلويظلبالهواء.وامتلائهماالرئتينتوسيعفيللوليد

الطيبفيقوم،الطفلولادةبعدبالمشيمةموصولآالسري

بأنعلماالوليد،بطنمنقرلمجةمنطقةفيوقصهبعقده

أن!تلبثماالسريالحبلمنالمتبقيةالنسيجيةالجذعة

تاركة،أياموعشرةممبعةبينتتراوحفترةخلالوتسقط

.السرةتسمىالبطنعلىندبة

المشيمةتنفصلأنإلىنشاطهاالرحمعضلاتوتتابع

حينذاكتسمىوهى،الولادةقناةعبروتخرجالرحمعن

.الولادةانو:.المعلوماتمنولممزيد.الخلاص

والنشأةالنمو

،الولادةعندالسريعالخلاياانقسامبفعلالنمويتوقف

فخلايا.والنضجالتضخمفيالخلاياحجميبدأذلكوبعد

أكبر.بفعاليةالبولتركيزفيتدريجياتبدأمثلاالكليتين

وتؤلفواقيا،غلافاالعصبيالجهازخلاياتشكلكما

الوليدتمكنالتيالتوصيلاتمنمعقدةلسلسلةالأسساس

.جديدةمهاراتتعلمومن،حركاتهفيالتحكممن

هما،رئيسيانعاملانونشأتهالرضيعنموفييؤثر

الأطفاليرثهاالتىالصفاتتقررفالوراثة.والبيئةالوراثة

تدخلبينما،الصبغياتطريقعنوآمهاتهمآبائهمعن

ارتباطعلىتصبحالتىالعواملجميعالبيئةنطاقضمن

يتلقاها.التيالرعايةنوعذلكفيبما،الرضيعمعمنتظم

نأكما.الرضيعشخصيةعلىتأثيرهاالبيئةوتترك

منوالبيئةالوراثةجانبإلىقليلةأخرىعواملهنالك

هذهوتشمل.ونشأتهالرضيعنموعلىتؤثرأنلثمأنها

الابوانيستطيعلاأموروهي،والأمراضالحوادثالعوامل

فيها.التحكم

البيئيةالعواملمنوالجسديالعاطفيالحرمانويعتبر

ينشأونالذينفالأطفال.ونشأتهالطفلنموعلىتؤثرالتي

وأكثرحجما،أصغريكونونقد،فقيرةمعيشيةبيئةفي

يلاقونلاالذينأولئكأنكما.والحوادثللمرضعرضة

وفتورللكسليميلونقد،والحبوالتدليلالحنانمنالكثير

إلىالأموربهمتصلوقد،للطعامشهيتهموتتضاءل،الهمة

شديدا.الإهمالكانإذاالموتحد

كافيا.صحياغذاءالرضيعشلقىأنالمهمومن

نموهم،يتباطأالكافىالغذاءيتناولونلاالذينفالأطفال

بدنيةتشوهاتتسببلأمراضيتعرضونقدأنهمكما

منالمعاناةبأنعلما)الكساح(،الرخدداءمثلدائمة

نأغير.الدماغفيتلفإلىتؤديقد،طويلةلفترةالجوع

إصابتهأثناءوزنمنمافقدهكلتقريبايستعيدالطفل

يشفى.أنبعدبالمرض

،الولادةمنقصيروقتبعدالنموفيالرضيعيبدأ

!راحلوفيبل،الرضاعةفترةطوالالنموهذاويستمر

التجاربأنيعتقدونالخبرأءمعظمأنغير.الختلفةالحياة

علىخاصبشكلقويتأثيرلهاالطفلحياةفيالمبكرة

البكاءتركالأطفاليتعلمفمثلابعد.فيماشخصيتهتطور

مستلقينيظلونبل،يبكونحينرغباتهمتلبيةعدمبسبب

غير.الإزعاجمنالكثيريسببواأندونبهدوءاسرتهمفي

شأخرأنيلبثماوالاجتماعىوالذهنيالعاطفينموهمأن

الحبيلقونالذينالأطفالأما.الأطفالمنأقرانهمعن

وثيقةعلاقةعلىيظلونالذينأولئكأو-نيةا!وارعايئ

فإنهم-مقامهمايقومونمنأوالأبوينمعومتفهمة

سليمةشخصيةلاكتساب،الفرصبأفضليحظون

وطبيعية.

نموهموسبلمعدلاتفييختلفونالأطفالأنغير

الشهرمنالحبوفييبدأونمثلاالأطفالفبعض.ونشأتهم

بعديحبوالاخرالبعضأنغيرالعمر،منالعاشرأوالتاسع

دونيمشونقدآخرينأطفالأأنكما.قبلهأوالعمرذلك

الحبو.بمرحلةيمرواأن

بعدواحدشهرلمدةوليداالطفليعتبر.الأولالشهر

نائما.الفترةهذهفيالوقتمعظمويقضي،الولادة

ذويمن-الأطفالعيونتكونالوليد.سمات

للونمائلةزرقاءالولادةعندعادة-البيضاءالسلالات

نأإلا،الوردياللونإلىتميلبشرتهمأنكما،الرمادي

،السادسأوالخامسالشهرحواليفييتغيرقدالعينينلون

عيونهمفتكونالسودالاطفالأماثابئا.ذلكويصئبعد
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الأطفالووزنطولمعدل

للأولاداطعدل

للبماتالمعدل

:--"رأخذشهر--55

ء--هاحيح!رره!يون-ى05

-(لبرلاد!

أشص6

43شهر

سالكيلوحراملوررا

.الولادةعندالورديللونومائلةنسبيافاتحةوبشرتهمبنية

اللوناكتعسابفىالبشرةتبدأبينمابنيةعيونهموتبقى

.الولادةعلىأياممروربعدالداكن

طولربعحواليالولادةحديثالرضيعرأسيشكل

نأكماالصدر،قطرمنأكبروقوهإجمالآ،الجسم

تلبثماالمقاييسهذهأنغير.الساقينمنأطولالذراعين

يتباطأمثلاالرأسفنمو.السنفيالطفلبتقدمتتبدلأن

طولثمنحوالىيشكلبحيث،الجسمفباقيبالمقارنة

البالغ.الإنسان

تتصللا،طريةمواقعستةالوليدجمجمةفىتوجد

بالتدرلبالعظمتكتسيأنهاغيرتاما،اتصالآالعظامفيها

أما.الولادةبعدعشرالثامنالشهرفىتماماتكتملأنإلى

مكتملةتكونلافإنهاالرضيعجسمفيالأخرىالعظام

الكالسيومنقصبسببمتصلبةتكونلاأنها)أيالتكلس

بدورهاالتكلصفيوتأخذ،الولادةلدى(العظامفي

كلها.الطفولةمراحلخلالبالتدريج

اليةأنهاأي،انعكاسيةحركاتكلهاالوليدوحركات

وتحريكوالبلعالمصيستطعونفالمواليد.إراديةولاكليا

عنللإفصاحالبكاءإلىبالإضافة،والساقينالذراعين

بعضفييتكورونالسريرعلىيستلقونوحين.رغباتهم

.الأمرحمفيعليهكانواالذيالوضعنفسفيالأحيان

فإن،مفاجئةحركةأومرتفعصوتأفزعهمماوإذا

انعكاستسمىحركةفيكلهاتهتزوالساقينالذراعين

شهراشصحلاا؟"81

12

ححملمس!تختلف.الجسمنسب

لدىبي!ااختلافاالجسمأجزاء

الشحصجسممعبالمقارنةالطفل

فرألر.أدناهالرسميبينكما،البالغ

الجسمطولربعيمتلمتلاالوليد

حسمطولثم!يمثلبينماتقريبا،

تقريبا.البالغالتمخص

الالغالشحصالوليد

القوةإلىتفتقرالوليد،عنقعضلاتأنكما.الفزع

عدةلفترةوذلكمستقيما،وإيقافهرأسهلحملاللازمة

الرأسيسندأن،الرضيعيحملمنعلىيجبولذاأشمهر.

حمله.أورفعهعندبيده

إلا،العينينحركاتفىالتحكميستطئالمواليدولا

أمامتمرالتيالأشياءويرونوالنور،الظلامبينيميزونأنهم

السمعيظلوقد،السمععلىقادرونوهم.مباشرةالعينين

فىسائلوجودبسبب،الولادةبعدأياملعدةضعيفا

السمعويعوديخرجأنيلبثماالسائلهذاأنإلا،الأذنين

طبيعته.إلى

السوائليبتلعواأنالمواليديستطجعالنمو.ومعدلالغذاء

منتغذيةمنيلزمهمماعلىيحصلونفإنهمولذافقط،

الرضاعةمنأو،الأمثديمنالحليبرضاعةخلال

دقائقبعدالطفلبإرضاعتبدأأنالأموبإمكان.الصناعية

منكافيةكميةيفرزانلاالثديينأنغير.الولادةمنقليلة

لاهذاولكن.الولادةعلىأيامعدةمروربعدإلا،الحليب

هذهخلالالغذائيةالوليدحاجاتإنإذبممشكلةيعتبر

يرضعونلاالذينالأطفالويعطىجدا.ضئيلةتبقىالفترة

الماءمعالدافئالبقرحليبمنمزيجاأمهاتهمحليب

عنويعطى،الأمحليبيشابهالخليطوهذاوالسكر.

مطاطية.حلمةلهازجاجةطريق

ملم03عنيزيدمايهضمواأنالمواليديستطعولا

وجبة.كلفيالأطفالحليبمزيجأو،الأمحليبمن
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أرلغكلواحدبمعدلعديدةوجباتإعطاؤهمينبغيولذا

وزنوينخفضوالنهار.الليلخلال،الغالبفيساعات

منيتلقاهمالأننظرا،الولادةمنأيامعدةبعدالوليد

نأالغالبفىيلبثماأنهغير،احتياجاتهيلبيلاالغذاء

،الولادةبعدالعاشراليومبحلولوزنمنفقدهمايستعيد

اليومفيجم28بمعدلبالازديادوزنهيبدأذلكوبعد

حد.الوا

فىالرضيعنمويبدأ.السادسإلىالأولالشهرمن

يكونالسادسالشهروبحلول.الثالثالشهربعدالتباطؤ

الواحد.اليومفيجما4حوالياليوميةالزيادةمعدل

الرضئاعتبارالدىبالنموحركيةمهاراتتبدأكما

بهاويقوم،إراديةالحركاتهذهبأنعلما،الثانىالشهرمن

فعلردودمجردكونهامنأكثرمعينلحافزاستجابة

مدىعلىكبيرحدإلىالحركاتهذهوتعتمد.معممة

.والأعصابالمختطور

إلىيتجهثمالرأس!،منالحركةمهاراتنمويبدا

علىقادرينالأطفاليصبحوبذا.السفلىالأعضاء

بالذراعينالتحكميتعلمواأنقبل،والعينينالرأستحريك

الثانىالشهربحلولالأطفالمعظمويتمكن.والساقين

والأشياءالناسحركةلمتابعة،والعينينالرأسضيكمن

منالسادسأوالخامسالشهرحواليوفي.الكبيرة

والإمساك،الرأسإسنادالأطفالمعظميستطيعالعمر،

تمماإذاوالجلوس،الفراشفيوالتقلب،باليدينبالأشياء

إسنادهم.

والأشياءالأشخاصعلىالتعرففيالأطفاليبدأ

الأطفالويحتاج.الثالثالشهرحواليفيبهمالمحيطة

علاقاتإقامةمنيتمكنوالكي،والأمانبالثقةالإحساس

هذامثلتنميةفيالأبوانويساعد.طبيعيةإنسانية

غير.وتفهمبحبعاملوهماإذا،الرضيعلدىالإحساس

يستسلمواوألاحمايتهفييفرطواالاالأبوينعلىيجبأنه

يسمىالرضئمالدىينموأنيمكنوبذا.نزواتهلكل

علىقدرتهأي،والإحباطالأملخيبةتحملعلىبالقدرة

مطالبه.كلتلمثلمإذا،أحاسيسهفيالتحكم

لدىتنموعشر.الثانيإلىالسادسالشهرمن

السادسالشهربينفيما،مرةلأولعدةأمورالأطفال

الشهرفيعادةتبرزالأولىفالسنالعمر.منعشروالثاني

سنبمعدلالبروزفيالأسنانتستمرثمالسائ.أوالسادس

أسنانهالطفليستكملأنإلىتقريباالشهرفيواحدة

ويستكمل.العشرينالطفولةأسنانأواللبنيةأولأوليةا

العامونصفعامينسنفياللبنيةأسنانهمالأطفالمعظم

التقاطيتعلم،السادسشهرهالطفليبلغأنوبعدتقريبا.

الإبهامبينبهابالإمساكالطعاموقطعالصغيرةالأشمياء

فىإسناددونالأطفالمنالكثيرونويجلساليد.وراحة

التا!بعالشهريبلغواإنوماالعمر،منالسالغالشهرحوالي

وانالقدمينعلىيرتكزواأنبإمكانهميصبححتيتقريبا،

إسنادهم.عنديقفوا

فيالالمشقلاليةمندرجةالأطفالمعظملدىتنمو

سماتفيذلكويبدوالعمر،منالسادسالشصحوالي

الحركيةالمهاراتنمو

بعضالرسومهذهتبين

)الحركاتالحركيةالمهارات

النموفيتبدأالتي(الإرادية

واحدشهربعدالأطفاللدى

حركاتهمبأنعلما،الولادةمن

دلك.قبلإرأديةلاتكون

التيالسنشكلكلويظهر

معظملدىخلالهاتنمو

علما،معينةمهاراتالأطفال

لدىتنموالمهاراتهذهبأد

ولدى،صغيرةس!فيالبعض

أكبر.سنفيالاخرين

!ث!ىث!ش!

شوينالىشهرس

وهورأسهيرفع

بطنهعلىمستلق

يحسوأتمهر01!-

ويرحف

كس!كهكهي!لج!

يرفعشوأ3-4

مستلقوهوصدره

بطنهعلى

ثعل!!

لأص!ما

لمترةيفشهرا21

قصيرة

!!سممما

!!!!لمي
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بالرضاعةللإمساكميلامنهمالبعضيظهرفقد.مختلفة

لدىتنموفشيئاوشيئا.الاخرونلهميسندهاأنمنبدلأ

تلكعنتختلفالأشياء،أداءفىمميزةأساليبرضيعكل

وينبئ.العملبنفسالقياملدىآخرونرضعيبديهاالتي

الفرديةالسماتنموعنالسلوكفيالاختلافهذا

للرضيع.

يتعلمعشر.الثامنإلىعشرالثانىالشهرمن

أكبرهممنبتقليد،معينةأعمالبعدةالقيامكيفيةالأطفال

يبلغواأنبعدالتقليد،علىقدرتهموتتحمسنسنا،منهم

بسببذلكيحدثوربماالعمر،منعشرالثانىالشهر

.والأعصابالدماغنموفيمفاجئتقدم

فيالاخرينبمساعدةالمشيفيالأطفالمعظميبدأ

العمر،منعشرالثالثأوعشرالثانيالشهرحوالى

الشهرحواليفيمساعدةدونخطواتهمأولىويخطون

الشهرفيالركضعلىقادرينويصبحونعشر،الخامس

بالمكعباتاللعبفيالطفليبدأكماعشر.الثامن

الثانيالشهرحواليفيالألعابمنوغيرها،والكرات

فيبوضعهاأوالأشياءبإلقاءالبدايةفييكتفونوقدعشر.

صفعلىقادرينيصبحون،الأطفالمعظمأنغير،الفم

الأشياءدفيوعلىبعض،فوقبعضهاالمكعباتمنعدد

العمر.منعشرالثامنالشهرببلوغهمالأرضعلىبأيديهم

لدىكلماتببضعالتلفظالأطفاليستطحمعظم

باندفاعيتكلمواأنيمكنهمبينماعشر،الثانيالشهربلوغ

مفرداتهمكانتوإنعشر،الخامسالشهربلوغهملدى

الرضئيبلكمروحين.قليلةتظلالفعليةالكلماتمن

يستطيعالتيالكلماتمنذخيرتهتتراوحشهرأعشرثمانية

بعضأنكما،كلمةوعشرينكلماتعشربينبهاالتلفظ

واحدةعبارةفيكلمةمنأكثردمجيستطيعونالأطفال

العمر.منالمرحلةهذهخلال

ال!طماتمنكبيراعددايفهمواأنالأطفاليستطيع

بلوغفعنديستعملونها.التيالكلماتعددبكثيريفوق

الأطفالمعظميستجيبالعمر،منالتاسعأوالثامنالشهر

واحدةالبالمشةالرضيعأنكما.بأسمائهممناداتهملدى

كلمةمعنىويفهم،متعددةأشياءأسماءبنيفرق،عمرهمن

الشوبينماوببلوغهم.لهتوجهالتيالأوامرمنوغيرهالا

بسماعالأطفالمعظميستمتععشر،والثامنعشرالخامس

القرآنيقرأأبيهصوتالطفليسمعكأن،المميزةالأصوات

وأالبسيطةالأغانييرددأسرتهفيشخصأيأو،أمهأو

قصة،بسماعيستمتعونقدكما،الأطفالترقيصأغاني

بالنسبةالكتيرالشيءتعنيلاقدنفسهاالقصةكانتوإن

التلفاز،يشاهدواأنالسنهذهفيالأطفالويحب.لهم

.والمجلاتالكتبفيالصورعلىويطلعوا

قدالعمر،منعشرالثامنالشهرالطفليبلغأنوبعد

فيالتحكميتعلمأي،المرحاضلاستعمالمهيئايصبح

يفعلأنيستطحثيهالذيالسنكانوإن،والبولالبراز

الأبوينوعلىكبيرا.اختلافالاخرطفلمنيختلف،ذلك

هويبديحتىينتظراأنيجببل،ذلكعلىيجبراهألا

والبراز.لالبو!للتحكمامشعدادهنفسه

بالرضيعالعناية

المحيطةالبيئةتكونأنيجب.المناسبةالبيئةتهيئة

كما.والسعادةالمرحعلىتبعث،وآمنةنظيفةبالرضيع

لابحيث،بعنايةالغرفةحرارةدرجةفيالتحكميجب

ذلكإلىإضافة،البرودةشديدةأوالحرارةشديدةتكون

علىالقادرينالأطفالللعبواسعمكانتوفيرالواجبمن

لابالطفلتحيطالتيالبيئةبنيةفإنذلكعداوفيما.الحركة

الرئيسيةالمكانةوتحتل،ونموهتطورهعلىكبيراتأثيراتؤثر

عنالمسؤولينالأشخاصنوعيةالبيئةتلكفيوالأهم

الحبمنالكثيريحتاجونفالأطفال.بالطفلالعناية

يشعرونحين،ومعانقتهمحملهميحتاجونوهم.والحنان

طواليحتاجونكما،بأذىإصابتهمعندأو،بالانزعاج

نأللأبوينويمكن.وتفهمباحتراميعاملواأنالوقت

ماإذا،والأمانبالثقةالشعوراكتسابعلىالطفليساعدا

والأمهاتالاباءأنغير.وثقةبحرصلاحتياجاتهاستجابا

هذهينقلونقد،والعصبيةالقلقمنالكثيريبدونالذين

للطفل.والأحالمميسالمشاعر

وصحدودذلكويعني،التهذيبأيضاالحبيشمل

الأطفالتعلموإذا.تصرفاتهفيالطفليتجاورهالامعينة

فإن،مقبولةليستمعينةتصرفاتأن،مبكرةسنفي

فيمانسبياأقلتكونيواجهونهاالتيالشخصيةالمشاكل

حازمة،التهذيبأساليبتكونأنالواجبومنبعد.

التهذيبفأساليب.وعادلةمنصفةنفسهالوقتفىلكنها

ومن،التهذيبعدميحدثهماالضررمنتحدثالجائرة

.للصدماتأوللضربالطفليتعرضألااواجب

فيللرضعطعامأفضلالحليب.التغذيةإجراءات

الطفليرضعأنويمكن.الولادةبعدالأولىالقليلةالأشهر

بوساطةالأطفالحليبمنمزيجايتناولأو،أمهثديمن

كانواجميعا،الأطفالأنإلىالإشارةوتجدر.الرضاعة

نأإلا.الماضىفيالثديمنالرضاعةطريقعنيتغذون

منالكثيرفىأيضاشمائعاأصبح،بالزجاجةالإرضاع

.البلدان

يكتفونحين،الرضاعةعنعادةالأطفاليتوقف

حاجتهمعنيزيدماتناولوأمافإذاتناولوها.التيبالكمية

وقد.الفائضةالكميةمنبعضايردونفإنهم،الحليبمن
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صلبة،أطعمةالطفلبإعطاءللبدءالسميلهوبا!للعقةالطفلإطعام

نأغير.الرضيععمرمنالثانيالشهرحواليفيذلكيدأأنويمكن

.الولادةتليالتيالأولىالأشهرحلالللطعلغداءأهمالحليب

.المعدةفيغازاتبقيتإذاأيضا،الحليببعضيردون

علىليتكىء،الطفليحملالغازاتهذهمنوللتخلص

هذهوتسمى.نسبيةبقوةظهرهعلىالتربيتمعأمهكتف

التمغج.أوالتجشؤالعملية

الحليبلتقديمالطبيعيالأسلوب.الثديمنالرضاعة

.البلدانبعضفيشيوعاالأكثرالسبيلأنهاكما،للرضيع

التيالغذائيةالعناصرجميععلىالأمحليبويحتوي

منعناصرعلىيحتويكما،الأطفالمعظميحتاجها

الجرثومية.والالتهاباتالأمراضمنالطفلحمايةشأنها

أمهثديمنيرضعالذيالطفلباعطاءالطبيبينصحوقد

العناصرعلىحصولهلضمان،المعادنأوالفيتاميناتبعض

له.الكافيةالغذائية

بمزيجالأمحليبامشبداليمكن.بالزجاجةالرضاعة

فييباعانأوالبيتفييحضرانغذاءينمن

غيرالمبستر.البقرحليبمنيحضرالنوعين،وكلاالأسواق

،يحتويفهو.الأمحليبعنكثيرايختلفالبقرحليبأن

السكرمنأقلوكمية،البروتينمنأكبركميةعلىمثلا

إلىوالسكرالماءيضافولذا.الأمحليبمعبالمقارنة

منقريبايصبحلكيالبقر،حليبتحضيرلدىالمزيج

جزيئاتحلعلىيعملفالماء.الإمكانقدرالأمحليب

لهيوفربينما،للطفلبالنسبةهضماأسهللتصبح،البروتين

الضرورية.للطاقةمصدراالسكر

والموجودةالمحضرةالحليبأنواعالأطباءمعظماويفضل

الحليبمنالبيتفيتحضرالتىالأنواععلى،الأسواقفى

كميةفيبدقةالتحكميمكنلاإذالمبخر،أوالدلمممكامل

بالأنواعمقارنة،البيتفىالمحضرالمزيجفيوالسكرالماء

استعمالأ.أسهلتظلالتي،الأسواقفيالمتوافرة

شكلعلى،التجاريةالحليببدائلأنوعبعضتباع

الحليبتعقيمالواجبمنأنغير.للاستعمالجاهزسائل

كما،استعمالكلقبلالمغلىبالماءوالحلماتوالزجاجات

الماء.إليهيضاف،مسحوقشكلعلىأخرىأنواعتباع

الصويافولمنمصنوعةالحليببدائلمنأنواعوهناك

البقر.لحليبحساسيةمنيعانونالذينللأطفال

لا،الأمحليبمنالعكسعلىوالحديد.الفيتامينات

هذاإضافةمنبدلاولذا،جالفيتا!،البقرحليبيحوي

منيرضعونالذينللأطفالالغذائيالنظامإلىالفيتامين

منكلفيموجوداندوأالفيتامينينومبنن.الزجاجة

ينصحونالأطباءغالبيةأنإلاالبقر،وحليبالأمحليب

منالنوعينهذينمنإضافيةكميةالأطفالباعطاء

كما.منهكافيةكميةعلىحصولهملتأمين،الفيتامينات

الحديدمنإضافيةكمياتالأطفالبإعطاءينصئالأطباء

العمر.منالرابعأوالثالثالشهربلوغهمبعد

فىذائبةأونقط،شكلعلىللطفلالفيتاميناتتعطى

بالأسواقالمتوفرةالحليببدائلمنوالعديد.الحليبمزيج

شكلعلىيعطىفإنهالحديدأما.بالفيتاميناتممزوجة

الممزوجةالحبوبأنواعفىأيضامتوفراكانوإن،نقط

التي،الأخرىالصلبةالأطعمةأنواعبعضوفيبالحديد،

العمرمنالثانيالشهربعدللطفلباعطائهاالبدءيمكن

تقريبا.

بلوغهملدىالأطفالمعظميبدأ.الصلبةالأطعمة

مضغ،بحركاتالقيامفيتقريباالعمرمنالثانيالشهر

فييبدأواأنيمكنوهنا.البلععلىقدرتهمشحسنكما

هذهتكونأنالواجبمنأنغير.الصلبةالأطعمةتناول

مضغهامنالطفليتمكنلكي،ورقيقةطريةالأطعمة

المطبوخة،الحبوبالأطعمةهذهوتشمل.بسهولةوابتلاعها

التيتلكأيا!لهروس،والخضار،الفاكهةأنواعومختلف

توسأو،بالخلاطتطحنذلكوبعد،تنضجأنتطئإلى

الأصنافهذهإعدادويم!ش.منخلأومصفاةبالمشعمال

إطعامعلىالحرصويجب.جاهزةشراؤهاأوالبيتفى

لتفادي،بالشوكةوليسبالملعقةالأصنادتهذهالرضيع

به.الأذىإلحاق

لبعضتحتاجالتيبالأطعمةالأطفالمعظميستمتع

العمر.منالسادسأوالخامسالشهربلوغهملدىالمضئ!

قليلايكونالأسنانمنلديهمماعددأنمنالرغموعلى

عمليةفىاللثةعلىألاعتماديستطيعونأنهمإلا،حينذاك

الكعكالحالاتمنكثيرفيالأمتضيفوقد.المضغ

هذهفيالرضيعغذاءإلىمثلاالمهروسةواللحومالمحلى



لرضيعا244

فىيبدأأن،للطفليمكنالتاسعالشهرحواليوفي.المرحلة

،الأسرةأفرادبقيةيأكلهاالتيالأطعمةأنواعمعظمتناول

لأجزاءتقطعهأوالطعامهذاهرسعلىالحرصمع

العمرمنعشرأضامناالشهريبلإلأطفالإنوما.صغيرة

تناولعلى،الحالاتمعظمفيقادرينيصبحواحتى

الملعقة.باستعمالبأنفسهمالأطعمة

ممتأوخمسالرضعمعظهميحتاج.الوجباتتنظيم

العمر.منالثالثالشهريبلعواأنإلى،اليومفىوجبات

يوميا.وجباتخمسأوأرلغيتناولواأنيمكنذلكوبعد

لأغلبيمكن،السادساوالخامسالشهروببلوغهم

تناولمعيوميا،رئيسيةوجباتثلاثلمجناولواأنالأطفال

يختلفونالرضعأنغير.ذلكبينفيماخفيفةوجبات

تحديدمنوبدلآ.الطعاموجباتبمعدليختصفيماكثيرأ

حينالطفلإطعامإلىالأمهاتمعظمتلجأ،صارمجدول

بالجوعيشعروالطفل.الجوععلىالدلائلبعضيبدي

بنفسهيتولىفإنهولذا.يومكلتقريبانفسهالوقتفيعادة

وجباته.برنامجترتيب

منالسادس!الشهرحواليفىالطفليصبحقد.الفطام

وأالأمثديعنالاستغناءيتعلمأي،للفطاممستعداالعمر

لاالبعضإنإذ،ذلكفيالأطفالويختلف.الرضاعة

الشهرحتى،الرضاعةأوالثديعنالتخليفىالرغبةيبدي

نأالأموعلى.ذلكبعدماإلىوربما،عمرهمنعشرالثامن

حتىأو،أسابيععدةتمتد،مراحلعلىالطفللفطامتعمد

علىبششجيعهلذلكالطفلتهيئأنويمكنهاأشحهر،عدة

الأطفالمعظمبأنعلما،البهوببوساطةالحليبتناول

لدىالكوببوساطةالشربتعلمعلىقادرينيصبحون

العمر.منالسالغأوالسادسالشهربلوغهم

(فترات)علىساعةعشرينحوالىالأطفالينام.النوم

تلبثماثم،الولادةبعدالأولالشهرخلالاليومفي

تدريجيا.تتضاءلأنللنومحاجتهم

سريرفيينامأنيجبللطفلى،والسلامةالراحةولتوفير

منبقضبانمزودةال!سرةهذهوبعض.لهخصيصامعد

يجبكما.وينزلهايرفعهاأنالبالغللشخصيم!شالجانبين

بالبرد.يشعرلالكى،سريرهفيوهومغطىالطفلإبقاء

معالظهرأوالبطهن،علىالا!شلقاءالأطفالمعظمويحب

الغرفة.منالمضيئةالجهةإلىالرأسإدارة

الأطفالمعظميبدأالعمر،منالثالثالشهروبحلول

يتلوونحيث،يومكلبالتململتتسماستيقاظفترةبقضاء

يكونوقد.التمرينلابمن،الفترةهذهخلالويبكون

قريبا،لهالخصصاللعبقفصفيو!إلطفلالمفيدمن

يمكنقمميرةلعبفترةقضاءولعد.العائلةأفرادبقيةمن

الداخلية(القطية)ملابسهحفائظهوتغييرالطفلإطعام

ينزعجا،ألاالأبوينوعلىجديد.منالسريرإلىوإعادته

يخلدأنقبلالوقتلبعضالبكاءإلىالطفلعمدإذا

.للنوم

لدىالنوممنساعةعشرةأربمأ!الأطفامعظميحتاج

ذلكفىبمايوميا،العمرمنعشرالثامنالشهربلوغهم

أقلقدراالأطفالبعضيحتاجوقدالظهر.بعدالنومفترة

دونالسريرفييستلقونوقد،أقرانهممعبالمقارنةالنوممن

.المعتادةنومهمساعاتأثناءللنوميخلدواأن

وأ،بالجوعالطفليشعرعندماعادةيحدثالبكاء.

عنعادةالطفلويتوقف.الإهمالأوالتعبأوالانزعاج

ماأكثروهو،وحملهوإطعامه،السببزوالأسدىالبكاء

ويمكن.الحالاتمعظمفيالطفليحتاجهأنيمكن

حلمةوهياللهايةبمصيهداواأنالأطفالمنللكثيرين

الطفلكانإذاأما.البلامشيكمنبحاملموصولةمطاطية

الأبوينعلىفيجب،المعقولالحدعنتزيدلفترةيبكى

السبب.لتحريذلكفيالطيباستشارة

فيالأولالغس!!الأطفالمعظميتلقى.الطفلغسل

قبلأو،الولادةبعدالثالثأوالثانىاليومفيالبلدانبعض

غسلطريقةالأمهاتتتعلموقد.المستشفىمنخروجهم

الحمل.فترةأثناءبالطفلالعنايةدوراتفيعادةالطفل

الأولطفلهاغسلفيالأمالممرضةتساعدقدكما

بالنفس.اللازمةالثقةاكتسابعلىلتشجيعها

وأصغير،حوضفيالطفلغسليتمأنيجب

حوضمنبدلأ،عمرهمنالأولىالسنةخلالطعست

بعدوالعالتسرالسابعاليومعادةالوليديتلقاهالأول)الغسل(الحمام

يسملألىالواحبوس.السرةلالتئاماللازمةاعترةاوهي،الولادة

.لأذىتعرضهدونللحيلولةطمستأوصغير،حوضفىالطفل
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يظلالصغيرالطفلفيالتحكمإنإذالكبير،الحمام

بشكليحتاجفالطفلالصغير.الحوضبالمشخدامأسمهل

الماء.مستوىفوقمرفؤعارأسهإبقاءفيالمساعدةخاص

يصبحالعمر،منعشرالثانىالشهرالطفلوببلوغ

يمكنبحيثالجلوسأثناءتوازنهيحفظأنغالبابإمكانه

الحرصالواجبومنالكبير.الحوضفىجسمهغسل

ألاستح!امأثناءمراقبةدونوحيداالطفلتركعدمعلى

مشه.كانتمهما

فيهبمادافئاالطفلحمامماءيكونأدأيجبكما

هيالخفيفةالصابونوأنوأعساخنا.وليس،الكفاية

وبقيةرأسهلغسلاستعمالهاويمكن،الطفللجلدالأنعسب

الأمهاتمنالكثيروتعمدالسواء.علىجسمهأجزاء

حوضخارجالطف!جسمعلىلوضحإلصابون

الواجبمنبأنعلمابالماء،شمطفهثمومن،الاستحمام

تهيجلتجنب،الصابوناستعمالبدونالوجهغس!!

العينين.

أما.يومينأويومكلحماماالرضيعيتلقىأنيمكن

.مرةكلالحفائظتغييرلدىجيداغسلهافيجب،مؤخرته

زيتأوالزنكمرهماستخدامالممرضةأوالقابلةتقترحوقد

لحماشها،المنطقةلهذهالملطفاتمنآخرنوعاو،الخروع

تنتجالتىالتسلخاتأوللرطوبةالمستمرتعرضهاآثارمن

والتبرز.التبولعمليةبسببأحيانا،

بمادافئةالطفلملابستكونأنيجب.الطفلملابس

لاالاطفالأنغيرللبرد.يتعرضلالكيالكفايةفيه

البرد.موسمأثناءحتىوبسيطةقليلةملابسإلايحتاجون

الصوفية،الملابسمنحساسيةمنالأطفالأغلبويعاني

القطنمنمصنوعةملابسالحالةهذهفييرتدواأنوينبغي

صناعية.أقمشةأو

الولادةمنذالأطفاللمعظمحفائظاستعمالينبغيكما

تقريبا.العمرمنعشرالثامنالشهربعدماوحتى

القماشمنمصنوعةحفائظالأمهاتبعضوتستخدم

الأمهاتمنمتزايداعدداأنغير.استعمالكلبعدتغسل

وتصنع.الاستعمالبعدمنهاالتخلصيتمحفائظيستعملن

الخارجمنتبطخه،للامتصاصقابلورقمنالحفائظمعظم

البلاستيك.منبطانة

منأكثرالبيتداخلوجودهأثناءالطفليحتاجولا

تلبسهأنللأمويمكن.الغالبفيداخليقميصمعحفيظة

بارداالجوكانإذا،قطعتينمنخفيفةبدلةأوالنومثوب

منبغطهاءالصغيرالوليدويلف.البيتفيالشيءبعض!

بالدفء.شعورهلضمان،عادةالقطن

لبعضالبيتمنبالخروجالأطفالمعظميمستمتع

إذا،بسرعةتحترقالطفلبشرةأنغيرالنهار.أثناءالوقت

ألاالواجبمنفإنولذا،مباشرةللشمستعرضت

دقائقعنتزيدلفترة،المباشرةالشمسلأشعةيتعرض

أثناءالبيتمنخروجهلدىالطفلويحتاج.معدودة

ورداءكنزةمثل،إضافيةوملابسقبعةالباردالطقس

ء.دافيخارجى

البلدانمنالكثيرفىتسود.والسلامةالمحيةالعناية

أوالمفاجئالرضيعموتمتلازمةتسمىغامضةظاهرة

بينفيماالرضعدوفاةرئيسيممببوهيا!لهد،فيالموت

حالةالداءهذاويشبهالعمر.منعشروالثانىالاولالشهر

ويموتظاهريا،معافىسليماالطفليكونحيث،الاختناق

يحاولونالباحثينأنبالذكروالجدير.فراشهفيوهوفجأة

الداء.هذاأسبابتحري

وغيرهاوالحصبة)الديفتيريا(الخناقمثلأمراضكانت

تقريبا،عشرالتالعمعالقرنأواخرفي،المعديةالأمراضمن

أساليبولكن.عامكلالرضعمنالالافموتفىسببا

العشرين،القرنبداياتمنذكثيراتقدمتالتيالتحصين

هذهمنيموتونالذينالأطفا!عددكبير،حدإلىقلصت

شيوعاالتحصينأساليبأكثرالتطعيمويعد.الأمراض

الأطباء.لدىواستعمالآ

وغيرها،الصناعيةالبلدانمعظمفيالأطفاليحصن

والحصبة،،الألمانيةوالحصبةالخناق:هيأمراضسبعةضد

وقد.الديكيوالسعالوالكزأز،،الأطفالوشلل،والنكاف

جميعتلقيحهدفهابحملةالعالميةالصحةمنظمةقامط

السبعة.الأمراضهذهضدالعالمأطفال

الجهازيصيبجرثومى،بمرضالطفليصابقد

المناطقفيوذلكوالأمعاء،المعدةالتهابوهو،الهضمى

أعراضهوتشمل،المياهمنكافيةكمياتفيهاتتوفرلاالتى

يعالجلمإنالطفلوفاةيسببوقد.والإسهالالتقيؤ

(.الجسممنوالملحالماء)فقدانبالجفافإصابتهبسبب

منبدلا،المفقودةالغذائيةوالعناصرالسوائلولتعويض

وماءسكراأووجلوكوزامحليا،محلولأالطفلإعطاء

مغليا.

الإصاباتمنالكثير،البيتفيالحوادثتسببكما

كلفىالأطفالمنكبيرعددموتإلىتؤديقدالتى

هذهلتفاديالكثيريفعلواأنوالاباءالأمهاتوبإمكان.عام

الأطفالإصابةدونالحيلولةمثلافيمكنهم،الحوادث

الساخنة.والمواقداللهبمصادرعنبابعادهمبالحروق

وموادالأدويةحفظ،والأمهاتالآباءعلىينبغى

عنبعيدا،الكيميائيةالموادمنوغيرهاالمنزليةالتنظيف

وعلى.للتسممتعريضهملمجفادونوبذلك،الأطفالمتناول

علىوحدهمالبيتفىأطفالهميبقواألا،والأمهاتالاباء

.اللإطلاق
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الختانالتكونيةالاستشارة

الأطفالطبالأصة

الطفللأسنانا

النمونفسعلمالبتيولية

الولادةعيوبأخذ،القدمبصمات

القلبعلم،النسلتحسين

منظمة،الدوليةليم!لاالغدائيالتسمم

الأطفاللعبالتغذية

المغصمتلازمة،الهوائيةالحويصلاتتلف

متلازمة،المفاجئالرضعموتالحنين

لولادةالحاضةا

المبكرةالولادةالحمل

الموفوععناصر

الولادةقبل-1

الحاملالأم-بالطفلنمومراحل-أ

لولادةا-2

لنشأةوالنموا-3

لأولاالشهر-أ

السادسإلىالأولالشهرمنب-

عشرالثانيإلىالسادسالشومن-ح

عشرالثامنإلىعشرالثانىالشهرمن-د

بالرضيعالعناية-4

الطفلغسلهـ-المناسبةالبيئةتهيئة-أ

الطفلملابس-والتغذيةإجراءاتب

والسلامةالصحيةالعناية-زالنوم-ج

البكاء-د

أسئلة

الإسناد؟معالمشيفيالأطفاليمدأسنأيفي-ا

؟عادةالطفللكاءيعمىماذا2

عنالتغذيةمنيلزمهمماع!الأطفالحصوليجبلماذا-3

الزجاجة؟حليبأوالأمحليبرضاعةطريق

الجنين؟وما؟المضغةما-4

؟الولادةلعدالأو!الشهرخلاليومياالأطفالينامساعةكم-5

حمل؟أورفعهعندالرضيعرأس!!سادعلىالحرصيح!لماذا-6

الطفل؟نموعلىيؤثراناللدادالرئيسيانالعاملانما-7

والمقاييسالأوزاننظامفىشائعةوزنوحدةا!طد

،المتريالنظاماعتمادقبليستخدمكانالذيالبريطانى

مناخروعددالمتحدةالولاياتفيبهالمعمولالنظاموهو

بالإنجليزية.الناطقةالبلدان

وأفوارديبوا،الصيدلانى:للرطلأنواعثلاثةثمة

ويعادلأونصة61منأفوارديبوارطلويتألف.والترويسي

الترويسيرطلويتألف.الكيلوجراممن.،4295354

منهماكلووزننصة،أو21منوالصيدلاني

الترويسيرطلويستعمل.الكيلوجراممن.!7143732

رطليستعملحينفي)الثقيلة(،الثمينةالمعادنلوزن

.والزبدةوالأجباناللحوم:مثلموادلوزنأفوارديبوا

فيالصيدلانيالرطلالأحيانبعضفىالصيادلةويستعمل

.المتريالنظامالصيادلةمعظمويستعمل.الأدويةتحضير

الوزنالأفواردلموابمبمالصيدلانيالوزنأيضا:انظر

الترويسي.

الهواء.فىالماءبخاركميةيصفمصطلحالرطويئ

الهواء،وضغطالحرارةدرجةحمسبالرطوبةوتختلف

يحمله.الذيالماءبخاركميةزادتأدفأالهواءكانفكلما

الماءبخارمنكميةأقصىعلىالهواءيحتويوعندما

فعندئذ،معينينوضغطحرارةدرجةتحتحملهايستطيع

الماء.ببخارتشبعقدالهواءإنيقال

بكميةالهواءفيالماءبخاركميةمقارنةتتموعندما

التشبع،درجةعندحملهاالهواءيستيمالتيالماءبخار

يحتويالهواءكانوإذا.النسبيةالرطوبةيسمىذلكفإن

فقط،حملهايستطجعالتيالماءبخاركميةنصفعلى

مشبعاالهواءويكون.%05الرطوبةهذهتعادلفعندئذ

وتكون،والضبابالسحبتكتنفهالذيالجوفيبالرطوبة

طبقاتفإنكذلك.%أ..الحالةهذهفىالنسبيةالرطوبة

مشبعةمعظمهاتكون،المحيطاتفوقالسفلىالهواء

الكبرىالصحراءفيأما.%001إلىتصلالتيبالرطوبة

النسبيةالرطوبةفتنخفض،المداريةشمبهالصحراويةوالمناطق

فقط.%01إلى

خلالشديدااختلافامالمنطقةالنسبيةالرطوبةتختلف

الهواءفيالماءبخاركميةأنمنالرغمعلىوذلكالنهار،

النسبيةالرطوبةتتغيرالحالاتهذهمثلوفي.هيكماتظل

تكونفقد.الحرارةدرجاتتنخفضأوترتفععندما

درجةتكونعندما،الصباحفىأعلىالنسبيةالرطوبة

كميةحملعلىقادرغيرالهواءويكونمنخفضةالحرارة

الوقت.ذلكفيحملهاالتيالكميةمنأكبرالماءبخارمن

الهواءيصبحالنهار،اثناءالحرارةدرجةترتف!عندماولكن

تقلوبالتاليأكبر،الماءبخارمنكميةحملعلىقادرا

النسبية.الرطوبةكمية

وكميةمحددةضغطدرجةتحتيبردالهواءكانوالا

معهايصبححرارةدرجةإلىيصلفإنه،دائمةماءبخار

.الندىنقطةأودرجةتسمىهذهالحرارةودرجةمشبعا.

فييبدأالماءبخارفإنذلك،عنالحرارةدرجةقلتإذاأما

وكلما.الندىأوالضبابأوالسحبوتتكونالتكثف

الندىلكميةبالنسبةالهواءةحراردرجةانخفضت

النسبية.الرطوبةزادت،فيهالموجودة
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ارتفاععدتقااقطعالنسبيةالرطوبةمقياسلصنع

إلىالكرتونةواملأفارغةحلي!كرتونةقاعمنسم7

)مقياسترمومترحهاريتتثمالثفمستوى

أحدهمالصيلةتكودبحيتالكرتولةعلى(حرارة

السصيلةادفعثمبقحالقالمصيلةلرو.بقليلالتففوق

الكصتو،.داحلالماءمستوىإلىالثقبخلالم!

لتيارويعرضدقيقة51لفترةالسمبيةالرطوبةمقياسشهرك.النسبيةالرطوبةتحديد

درحةوتستخدمالترمومترينقراءةسسعىالمباشر.الشحس!وءصلعيداباردهواء

إلىحالبسالبيانويقرأ.أدلاه،البيانىالحدولعلىالرطوبةلمسةلمعرفةالحرارة

على.المحصلةالبصيلةلقراءاتأسملإلىالقراءةتتم.الحافةالبصيلةبقراءاتلدءآحر

الخضلةالسصيلةوترمومترم02إلىيشيرالحا!ةالبصيلةترمومتركانإذاايخمال!بيل

.%44النسميةالرطو!ةتصسحم13إلىيتير

.فى

!،

لا

+؟

بر!

.بر

!!

المئويةانحفلةالبصيلةحرارةدرجات

1"14243444546،7688

312

14

22

24

110292384857688!78

06079709د1733421ء292

815220337465462718109

60738219ء132.273241946

1324033744،19566748319

4687683،2ء222834044761

2631374394866296778498

درجةترتفعفعندماوصحتنا.راحتناعلىالرطوبةتؤثر

الراحةبعدمالناسمعظميشعر،النسبيةوالرطوبةالحرارة

كثيرويستخدملايتبخر.عرقهملأنوذلك"واللزوجةلم"،

فصلفىالرطوبةتقليلوأجضةالهواءمكيفاتالناسمن

فيه.الموجودالماءبخارمنالهواءلتخليصوذلكالصيف

جافا،المبانيداخلالمسخنالهواءفيكونالشتاء،فيأما

درجةإلىالداخلفىالنسبيةالرطوبةتنخفضقدكما

للجيوبجفافاالظروفهذهتسببأنويمكنجدا.كبيرة

يستخدم،لذلكونتيجة.أخرىصحيةومشكلاتالأنفية

فىالماءبخارلنشرالشتاء،فىالترطيبأجؤةغالباالناس

الهواء.

التمخر

الهواءتكييف

الترطي!جهاز

السحب

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

النسبيةالرطودةمقياسالضماب

الرطولة-الحرارةمؤترالطقص

المدىالرطوبةمزيل

المطر

الأساطيرتزعمكماالقدماءالمصريينعندالشمسإلهرع

معها.ويندمجأخرىمصريةآلهةفىيحلوكان،القديمة

(،الشمس)إلهللشمسقرصهيئةعلىيظهركانلذا

ويأتي.اللوتسزهرةبينمنيخرجطفلهيئةعلىويظهر

والخرافاتالأساطيروتحكي.قطةأوأسدأوطائرصورةفي

المصريينالهةمناخرإلهأيعنتحكيمماأكثررععن

العالمخلققصةتحكيالأساطيرتلكوبعضالقدماء.

السماءفىالمثيرةرعرحلةوصفت،كماوالبعثالقديم

إنهالأساطيربعضوتقول.الخاصةبمركبتهالأرضوعلى

الفراعنة.منلثلاثةأبوأنهالأرضعلىيحكمملك

الش!س.إلهلعبادةقديمامركزاهليوبولسمدينةكانت

إلهآتونالإلهخصائصمنالكثيريمارسرعكانوهناك

كبيرالشمسإلهالقدماءالمصريونواعتبر.القديمالشمس

ملككلمنحالوقتذلكومنذ.لهمبالنسبةالآلهة

أض،ءملوكأىوحينرع.الإلهابنلقب،قديممصرى

الواحدكانعالميينحكاماواعتبرواالعصرهذابعدفيما

باسمهماسمهويقترن.رعالشمسإلهطبيعةيتقمصمنهم

القديمة.مصرانظر:.رعآمونفيقالآمونالملكفيكما

أيضايسمى،السمكمننوعالكهريائيالرصكاد

اكتعسبوقد.الدافئةالبحارفيويعيش،الكهربائىالشفنين

عضومنكصبائيةموجاتإصدارعلىقدرتهمنهذااسمه

الأسماكمنالنوعهذاوسميز.والخياشيمالرأسخلفيقع

سمكويستخدم.رفيعبذيلينتهيوعريفه!،مسطحبجسم

الصغيرةالأسماكلصعق،الغريبةطاقتهالكهربائيالرعاد

الرعادسمكيسببهاالتيالصدمةتكفي.النفسعنوللدفاع

للحظةإنسانلصعق،الجيدةالصحةذوالكبيرالكهربائي
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غددتتمكنكيفقاطعبشكلالعلماءولايعرف.قصيرة

الكهربائية.الشحنةإصدارمنالك!بائيالرعاد

ويتعذرالبحر.قاغفيالكهربائيالرعادسمكيعيش

القدرةهذهبدونفريستهااصطادالأسماكهذهعلى

أسماكوتختلفجدا.صغيرةأفواههالأن،الكهربائية

أنهافيالأخرىالأسماكمنغيرهاعنالكهربائيةالرعاد

سم.25طولهايبلغأسماكاتلدوإنمابيضاتضعلا

ألمحيطفيتعيشالتيالكهربائيةالرعادأسماكوتعتبر

.أم8،طولهايبلغإذ،الأسماكهذهأطولمنالأطلسى

البحرفييعيشالذي،الكهربائيالرعادسمكظهرولون

مصحوبرمليبني،الأطلسيالمحيطوشرقالمتوسط

دوائرثمسوداء،دوائربهاتحيطزرقاء،نقطبخمس

بيضاء.

البسيطةالتهيجاتتسببه،الأنفمنالدمنزفادصكا!

يحدثوقد.السفلىالأنفيةللممراتالمبطنةللأنسجة

خطير.مرضأعراضأحدبوصفهأيضاالرعاف

تدعى،ورطبة،رقيقةبأنسجةمبطةالأنفيةوالممرات

الصغيرةالدمويةالأوعيةمنالعديدوهناك.الخاطىالغشاء

ويمكن.الجافالغشاءسطحمنبالقربالدمتحملالتي

الأوعيةتمزقأنخدش،أو،خفيفةكانتولو،لضربة

فىالأنفنزفمنالنوعهذايحدثماوعادة.الدموية

الهواءبفعل،متهيجةالأنفيةالأنسجةتصبحعندماالشتاء،

والإنفلونزا.البرد،نزلاتوبفعلالبارد،الجاف

الذيالخاطىالغشاءتهيجاتمنالأنفنزفويتكرر

بنيفصلالذيالتركيبوهو،الأنفيالحاجزيغطي

أحدفييتقوسأنفيحاجزالناسولبعض.المنخرين

طريقفيمباشرةيقعالحاجزهذاومثل.المنخرينتجويفي

يصمئجافاقدالانففإنولهذا.الأنفيعبرالذيالهواء

تهيج.إذاوينزف

معاالأنفتقبيواطبقالأمامإلىأنحن،الرئيسيالأنفيالزفوقف

الطبيب.راحغالشديد،الأنفيالنزفحالةوفي.دقائقعشرلمدة

ثم،الأمامإلىواتكىءاجلس،البسيطالرعافولوقف

إيقافويمكنتقريبا.دقائقعشرلمدةمعامنخريكاضغط

علىوالضغطالخلفإلىالرأسبإمالةالبسيطالرعاف

الأنف.جانب

الجسدية،الإصابةيصاحبفقدالشديد،الرعافأما

ويجب.الدمأمراضأو،المرتفعالدمضغطأو،الحمىأو

شديدا.النزفكانلوالطيةالاستشارةإلىاللجوء

يصيبوقدوالحمير.الخيليصيبخطيرمرضالر!كام

.الإنسانيصيبوأحياناأيضاوالضأنوالماعز،،الكلاب

المسماةالعصويةالبكتيرياتسببهالرعامومرض

الجسم،منعضوأييصيبوقد.ماليأكتينوباسلس

يسببوالرعامالجلد.عبرويدخلالانفتفريغعندوينتشر

وسيلانالليمفاويةالغدةوتورم،الوزنوفقدانالحمى

الأنفبطانةفىالقروحتكوينفىأيضاويتسبب.الأنف

اللمفاوية.والعقد

مالين.اختباربإجراءالمصابةالحيواناتاكتشافيمكن

ينفيالرعامبكتيريامنتجاتتحقنالفحصهذافي

مصحوب،العينغطاءفيالتهابفيحدث،الحيوان

المصابة.الحيوأناتعندقيحيبسيلان

كانتإذأخاصةوبصورةالخطورةبالغوالرعام

والخفيفةالحادةالحالتينوكلتا.قطعانفيتعيعقالحيوانات

نجدولذلكضعيفةالمناعةوتكون.المرضنشرعلىتعمل

داءأما.المرضهذامنيشفىالحيواناتمنقليلاعددا

فيالقروخفيسبب-الرعاممنخفيفنوعوهو-الخيل

المصابة.الحيواناتلدىوالرئةوالأنفالجلد

تساعدالتيالعامةالبرامجالاجتماعيةالرعاية

ويقدم.الاقتصاديالضمانمندرجةتحقيقعلىالناس

التأمينأيضايسمىالذي-الاجتماعيالضمان

نتيجةتوقفالذيلتعويفالدخلالمال-الاجتماعي

.الموتأوالعجزأوالبطالةأوللتقاعد

للعمالمخصصاتالاجتماعيالضمانويدفع

هذهوتشمل،العمليسجلهمأساسعلىولعائلاتهم

التوظيفإعادةوخدماتالبطالةمخصصاتالخصصات

منالكثيرأنونجد.وظائفهمفقدواالذينللأشخاص

الضمانلخصصاتمؤهلينيكونونلاالمعدمينالفقراء

عمل.سجلاتيملكونلالأنهمالاجتماعى

لمساعدةالاجتماعيةالرعايةبرامجالحكوماتتقدم

سجلأساسعلىوليساحتياجاتهمأساسعلىالفقراء

المجانيةوالخدماتوالأطفالالأسرالإعاناتوتشمل.العمل

تكاليفها.دفعيستطعونلاللذينالصحيةالرعايةمثل
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الاجتماعيالضمانتطور

والتاسععشرالثامنالقرنينفيالصناعيةالثورةأدت

أوروبا.فيالاجتماعيالضمانتطورإلىالميلاديينعشر

المصانع.فىللعملالمدنإلىالناسمنكثيرانتقلفقد

ظروففىويعملونمتدنيةرواتبيتلقوندائ!اوكانوا

ويستطعشديدا.ضيقاواجهواعاجزينصاروافإذا.خطرة

للشيخوخة.أوالطارئةللحالاتالادخارمنهمقليلعدد

منالمحتاجينأوالمسنيندعمعلىقادرينيكونوأولم

إجباريةحكوميضمانبرامجهناكتكنلمكما،الأقارب

كانتفقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرقبل

بعضهناككانتكماالعونبعضتقدمالمحليةالمجتمعات

المساعداتتلكالفقراءيجدلموإذا.الإغاثةمنظمات

بأنيشعرونالأثرياءكانوعموما.الملاجئبؤسفيعاشموا

حظههم.سوءعلىالملومونهمالفقراء

.أم883عامالصحيللتأ!نقانونأولألمانياأجازت

.العماللإصاباتقانونأولأجازتأم884عاموفي

برنامجأولوضعتقدألمانياكانت،أم988عاموبحلول

أجازتماوسرعان.والشيخوخةالعجزلتأمينإجباري

فىأجيزتالتيلتلكمشابهةقوابنالأوروبيةالدولمعظم

عامالقوانينهذهمثلبأجازةالمتحدةالمملكةفقامت.ألمانيا

عامإفريقياوجنوب،ام319عاموالسويد،أم809

،أم419عامقوانينهاأجازتفقداليابانأما.ام289

وقد.أم539عاموسنغافورةأم،519عاموماليزيا

الأوروبية.الدولعنكثيراالمتحدةالولاياتتأخرت

القرنمنالثلاثينياتفيالكبيرالكسادفترةوبحلول

المحنةأنوالاقتصاديونالسياسيونالقادةأدرك،العشرين

.العمالتحكمتفوقأسبابعنتنتجأنيمكنالاقتصادية

تشرئشاملأولالمتحدةالولاياتأجازتثمومن

عامكنداوبدأت.أم359عامالاجتماعىللضمان

الاجتماعي.ضمانهانظامام،049

الأقطارمنوكثيرالصناعيةالدولكلفياليوميوجد

اجتماعي.ضماننظمالنامية

مأ119عاموأيرلندابريطانياأجازت.البطالةتأمين

مأ279عامألمانياوتبعتها.البطالةتأمينعلىتنصقوانين

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأما.أم039عامنيوزيلنداثم

وأجازت.ام359عامالصادرةقوانينهاضمنجعلتهفقد

البطالة.انظر:.أم479عامالصددبهذاتشريغااليابان

ثلاثةمنالاجتماعيةالبرامجدعميأتييد!ع.من

ذإ.والحكوماتالعملوأصحابالعاملون:هيمصادر

العملأصحابويدفعدخولهممننسبةالعاملونيدفع

بعضوتسهم.الأنظمةمعظمفىالرواتبمننسبةأيضا

بعضفىالحكوماتوتد!أيضا.ذلكفيالحكومات

الضرائبمنالبرامجلهذهونيوزيلنداأستراليامثلالدول

صاحبأوالمستخدممنإسهامأيهناكوليس.العامة

العمل.

الاجتماعيالضمانبينتتراوحالخططبعضأننجد

اللاجتماعيةوالرعاية(الاجتماعيالتأمينعلىيعتمد)الذي

الحكوماتتدفعقدفمثلأالفقراء(.لمساعدةؤضعت)التي

وأالحاجةاوالعمللتاريخاعتباردونالنقديةالخصصات

ضرائبعلىالبرامجهذهوتعتمد.الموجوداتأوالدخل

ادخارخططالناميةالدولبعضوتضع.العامةالدخل

يحجزالعملصاحبأنهوبالضبطومايحدث.إجبارية

بهما.ويحتفظلهمساويامبلغايدفعثم،الراتبمنجزءا

العامل.إلىالفائدةمعأخرىمرةتدفعالنهايةوفى

الاجتماعيةالرعايةتطور

مسؤوليةتتحمل،الماضيفيالحكوماتكانت

الإحسانوكان،نادرةحالاتفيالفقرمنالتخفي!

وكانت.والجيرانالأقاربمنعامةبصورةيأتي

الطيةوالرعايةالمأوىتقدموالدينيةالمتطوعةالجماعات

للفقراء.والمال

معبقسوةقديما،الاجتماعيةالرعايةقوانينتعاملت

النظامكان،المثالسبيلعلىإنجلترا،ففيالفقراء،

اللإحسانيمنعام،934عامأجيزالذيللعمالالأساسي

حتىالتعليقهذاسماعويمكن.البطالةعلىيشجعلأنه

الرعايةبرامجعنالنقديةالملاحظاتبعضفيالان

أجازهالذيالفقراءقانونجعلوقد.الحديثةالاجتماعية

إليزابيثالملكةعهدفيام106عامالإنجليزيالبرلمان

وكانتفقرائها.عنمسؤولةالمحليةالأبرشيات،الأولى

.دائرةكلتج!!يالمساعداتأموال

منشكلينبينالقديمةالاجتماعيةالرعايةقوانينميزت

الداخليةوالمساعدةالخارجيةالمساعدةهماالمساعدات

منازلهمفيلمستحقيهاتعطىالخارجيةالمساعدةوكانت

علىكانفقد،الداخليةللمساعدةبالنسبةأما.الخاصة

أيضئاتسمىكانتالتيالملاجئفىيعيشوأأنمتلقيها

عادةالأماكنهذهفىالأوضاعكانت،بالإصلاحيات

للغاية.بائسة

المحتاجينبأعباءالأوروبيةالدولمعظمنهضتوأخيرا،

المواطنين.كلتفيدالتيالقوميةالبرامجعبروذلكفيها،

اللإيةالرعايةالدولتلكمنكثيرفي،الحكومةوتقدم

الصحيةالبرامجبدأتوقد،المستشفياتنفقاتوتدفع

فيالسكانلكلوالولادةالمرضتكاليفبدفعالمتعلقة

عاموفيأم،119عامبريطانياوفيام،883عامألمانيا

وفىنيوزيلندا،فيام389عاموفي،اليابانفىأم229
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التشريعاتهذهمثلالهندأجازت.أم449عامأستراليا

.ام489عام

من.العشرينياتفيالاجتماعيةالرعايةبرامجبدأت

.أطفاللديهاالتيللأسراللإعاناتتقديمفيالعشرينالقرن

ثمأم269عاملهاقانونأولنيوزيلنداأجازتفقد

معظموبدأتأم،419عامبرنامجهاأسترالياأجازت

المملكةبدأتفمثلا.الثانيةالعالميةالحرببعدالبرامج

عامإفريقياوجنوبوالسويدأم459عامالمتحدة

وتعد.ام719عامواليابانأم549عاموألمانياأم479

الكبرىالصناعيةالدولةالأمريكيةالمتحدةالولايات

نظامضمنللأسر،إعاناتبرنامجتملكلاالتي،الوحيدة

فيها.الاجتماعيةالرعاية

القوميةالخطةمعاوالقوميةالإقليميةالحكوماتوتدعم

كندا.فيالسكانجميعتخدمالتى

تشملوالسويدوالنرويجبريطانيافيالبرامجأنونجد

دولاسمالدولهذهعلىأطلقأنلدرجةالمواطنينكل

التاريخيةالمعلوماتمنلمزيدالفقر:أيضاانظر.الرفاهية

المعدمين.عنالأخرىوالمعلومات

الاجتماعيةالرعايةمشكلات

عيبا،الاجتماعيةالرعايةتلقيالناسبعضيعد

نإبلطلبها.إلىالفقراضطرهمإذابالخجلويشعرون

يقوملاوقد.معدمينكانوالوحتىقبولهايرفضالبعض

أحيانا،،الرعايةمخصصاتأمرشولونالذينالمسؤولون

الكاملةللا!ستفادة،الناسيحتاجهالذيبالتشجئاللازم

علىالاعتمادعلىلمساعدتهمالمعدةالحكومةبرامجمن

أنفسهم.

الاجتماعية.الرعايةإدارةفيعدةمشكلاتوهناك

كانإذاعمل،عنالبحثعنالبعضهمةتثبطقدفمثلا،

يفوق،الوظيفةمنكحسبتحقيقيستطجعلاالإعانةمتلقى

لاشخصأيعنويقال.الخصصات!نعليهيحص!ما

الفقر.فخفىواقعإنهلالعمل:دخلهمنيزيدأنيستطع

الوالدلاسرالاجتماعيةالرعايةمخصصاتأعطتوإذا

فإنمعا،الوالديناسرمنأكثرالواحدةالوالدةأوالواحد

الأمر.اخرتنفصلقدضغوطمنتعانيالتيالزيجات

الأشخاصيستيم،العديدةالمشكلاتمنوبالرغم

الحكوميةالاجتماعيةالرعايةمساعداتمنالمستفيدون

علىيعتمدواوأنالأفضلنحوبحياتهميسيرواأنوالخاصة

الشخصتساعدأنيمكنالتيالخدماتبينومن.أنفسهم

الكبارتعليممثل،واضحةشخصيةأهدافتحقيقعلى

،الجيدةوالمدارس،العملعلىوالتدريب،والكتابةالقراءة

الصحية.والتربية

همالأحداثرعايةأطفال.أطفال،الأحداترعاية

منوالإشمرافالعنايةتحلقونالذينوالمشردونالأيتام

دورفيالمتطوعةالمنظماتمنمنظمةأيةأو،الدولة

الرعايةهذهتحتالأطفالويصبح.الرعايةلهذهخصصت

وأ،يرعاهمكفيلوجودوعدمالوالدينفقدانبسبب

فقد.طبيعيةغيرالأسريةحياتهملأنأو،الإعاقةبسبب

علىيقدرانلاأو،مطلقينأو،منفصلينالوالدانيكون

الاباءبعضيهجركمامثلا.،المرضبسببرعايتهم

الأطفالرعايةالأقطارمنعددفيالدولةوتتولىأبناءهم

أعمارهم،علىبناء،يودعونحيث،القانونعلىالخارجين

.الإصلاحياتأوالاحتجاز،مراكزأو،الرعايةدورفي

وكذلك،العربيةالدولمنكثيرفىالحكوماتتتولى

مسؤوليةوأسكتلندا،وويلزإنجلترافيالمحليةالحكومات

أيرلندافىالمسؤوليةهذهوتقع.الرعايةأطفالوتعليمإعاشة

الصحةلمصلحةالتابعةالمناطقمجالسعاتقعلى،الشمالية

الاجتماعية.والخدمات

الرعاية،دورفيالأطفالرعايةالمحليةالسلطاتوتتولى

عليهاتشرفأونفسها،السلطاتهذهتديرهاالتي

معروفةمنظماتالمنظماتهذهوتضم.متطوعةمنظمات

،للأطفالالقوميةوالداربيرناردودكتورمنظمةمثل

بىإس)إن،الأطفالعلىالقسوةلمنعالوطنيةوالجمعية

الأطفالبرعايةالأطفالدوربعضتختصسي(.سي

ويعيشجسديا.كالمعو!ن،الخاصةالاحتياجاتذوي

لتربيةاختيارهميتمآباءوهم،مربيناباءمعكثيرونأطفال

بهم.قرابةصلةلهمتكونأندون،الأطفال

خدماتإفريقياجنوبفيالأطفالرعايةقانونيشمل

محاكموتتولى.المنزليةوالرعايةوالتبنيوالتربيةالتأهيل

وتدعم.الرعايةدورفيالأطفالإيداععمليةالأحداث

تخصصكما،الاطفالرعايةدورإفريقياجنوبحكومة

مالية.منخالها

عاتقعلىأستراليافيالأطفالرعايةتممسؤولية

توليهابجانب،ولايةكلحكومةتقومحيث.الولايات

وفي،مربينآباءكنففىالأطفالبوضع،التبنيمسؤولية

الإقامة.دور

الرسميةالطبيةالمجالستنوبأيرلندا،جمهوريةوفي

فيالإهمالأوالمعاملةلسوءيتعرضونالذينالأطفالعن

المجالسهذهوتملكتحديدا.أمامهاتعرضالتيالحالات

للأذىيعرضونهمالذينالاباءمنالأطفالنزعسلطة

منمركبة)كلمةكيرالخيريةالمنظمةتعمل.الجسدي

الإنجليزية،باللغةالمنظمةاسممنالأولىالأحرف

هذافيالمحرومينالأطفالرعايةأجلمنحملة:وترجمته

انتشاربسببأم079عامفىالمنظمةتأسستوقد(المجال
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والحمعياتالمحليةالسلطاتتقيمهابيوتفييعيشودالرعايةأطفال

المتطوعة.

عملتكملوهىأيرلندا.فيالمحرومينالأطفالمشاكل

الجمعيةأي،الأطفاللرعايةالرئيسيةالأيرلنديةالمنظمة

سي(.سيبيإس)آيالأطفالعلىالقسوةلمنعالأيرلندية

الخاصةالقوانينالبريطانىالبرلمانأجاز.تاريخيةنبذة

التاسعالقرنمنتصففيعليهموالحفاظالأطفالبرعاية

الأطفالمعاملةفيالقسوةبمشكلةالاهتماموازدادعشر.

دارأولبارناردو،توماسالدكتورفأسس!.القرنأواخرفي

تأسمستثم.لندنفيام087عامفيالأطفاللرعايةله

سيبيإسإنالأطفالعلىالقسوةلمنعالوطنيةالجمعية

أولهوشسافتيسبوريإيرلوكان،ام884عامفي.سي

لها.رئيس

ما809عاممنذبريطانيافيالقوانينمنعددأجيز

وتقضى.الأطفالورعايةمعاملةتحسينلغرض،الانوحتى

الأفضليةالأطفالمصلحةتعطىبأن،الحديثةالتشريعات

تخصهم.التيالنزاعاتكلفي

وأالأطفاليتلقاهاالتيالرعايةالئهاردةالرعاية

عنالمسؤولالشخصيكونعندماالعاجزينالكبار

،الدولمنالكثيرففي.ذلكعلىقادرغيررعايتهم

برعايةيقمنالنساءكانت،الصناعيةالدولوخاصة

متزايدةأعدادبدأتالأخيرةالسنواتفيولكن.أطفالهن

العديدأصبحلذلكونتيجة،المنزلخارجيعملنالنساءمن

زادمماالنهار،أثناءالمنزلفىعائلدونالعائلاتمن

النهارية.الرعايةعلىالطلب

النساءمنالعديديرسل.النهاريةالأطفالرعايةأنواع

وأالهاريةالرعايةمراكزإلىأطفالهنالصناعيةالدولفي

منمجموعةفيهاتتلقىأماكنوهي،الحضانةدور

الأمهاتبعضيضعوقدالكبار.منورعايةإشرافاالأطفال

تباشرالمنازلهذهمثلوفيعائلى،رعايةمنزلفيأطفالهن

منمجموعةرعاية،الأبالأحيانبعضوفي،الأم

بعضويحصلأطفالها.بجانبمنزلها،في،الأطفال

حماضنة،أومربيةباستئجارالنهاريةالرعايةعلىالعائلات

يعتمدبينمانهارا،إليهتأتيأو،المنزلفيالعائلةمعتسكن

.الأقاربعلىأطفالهارعايةفيالعائلاتبعض

النساءبعض.المدارسلأطفالالنهاريةالرعاية

ذهابعندبالمنزلالتواجديم!ضهنالأباء،أو،العاملات

لاالكثيراتولكنمنها،وعودتهمالمدرسةإلىأطفالهن

مماأيضا،ذلكأزواجهنيستطيعولا،ذلكيستطعن

إلىالطفلذهابقبلالنهاريةالرعايةإليالحاجةيوجب

منها.عودتهوبعدالمدرسة

يذهبالتيالمدرلمسةفيالرعايةهذهمثلتتوفروقد

رعايةمنزلفىأو،نهاريةرعايةمركزفيأو،الطفلإليها

لاقدولكنها،الجيرانأوالأقاربأحدمنزلفيأو،عائلي

رعايةالأطفالعلىيحتممما،المناطقمنالعديدفيتتوفر

بأنفسهم.أنفسهم

وأالأفراد،يدير.النهاريةللرعايةالحكومىالدعم

معظمفيالنهاريةبرأمإلرعاية،الحكوميةغيرالمنظمات

منها.القليلإلاالحكوماتتديرولا،الدول

بعضفي.النهاريةللرعايةالعملأصحابدعم

لرعايةامتيازاتالموظفينالعملأصحابيمنح،الدول

هذهومن.عليهمالمعتمدينمنغيرهمأوالأطفال

،الميسرةالعملوجداول،الساعاتبنظامالعملالامتيازات

أصحاببعضويوفرالأجر.مدفوعةالغيروالأجازات

يساعدبينما،العملمكانفيالنهاريةالرعايةمراكزالعمل

خارجالنهاريةالرعايةعلىالحصولعلىالموظفينبعضهم

العمل.مكان

الخبراءيوصي.للأطفالالنهاريةالرعايةمانحىاختيار

،للأطفالالنهاريةالرعايةمانحياختيارفيبالتدقيقالأباء

ولكن.المحليةالسلطةمنبذلكلهمالمرخصباختياروذلك

الترخيصأوالنهاريةالرعايةبتنظيمتعنىلاالدولمنالكثير

النهاريةالرعايةمانحيكونأنأيضاالخبراءويوصيلمانحيها.

عدديكونوأن،الأطفالرعايةعلىتدريباتلقواالذينمن

الكافية.الرعايةطفلكلسلقىبحيثكافياالرعايةمقدمي

تكونوأنآمنا،المكانيكونأنبدلا،ذلكإلىوبالإضافة

للأباءيسمحوأن،الأطفاللسنمناسبةوالنشاطاتالمعدات

وقت.أيفىالمكانبزيارة

الدولفيالكبارمنالعديدللكبار.النهاريةالرعاية

إلىياتون،شخصيونمساعدونبمساعدتهميقومالصناعية

علىومساعدتهملهمالشخصيةالرعايةلتقديمالمنزل

رعايةمراكزتخصصالمجتمعاتوبعض.المنزلأعمال

للكبار.نهارية
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منأوأخرىإدىسحابةمنكهربائيتفريغالرصكد

.بالبرقتعرفشراراتانبعاثيصحبه،الأرضإلىسحابة

التيالهواءمناطقفيعاليةحرارةتحدثالشراراتوهذه

وهذه،فجائينحوعلىالمناطقتلكفتتمددمنهاتنبعث

كلفيتتطايرأوتتمددالهواءجزيئاتتجعلالحرارة

فإنهاأكبر،حيزعنالجزيئاتتبحثوبينما.الاتجاهات

هوائيةموجةمحدثةالبارد،الهواءبطقاتبعنفتصطدم

الرعد.صوتلهايكونضخمة

للرعد،المقعقعالعميقفالهزيم.مختلفةأصواتوللرعد

أما.المراقبعنالبعيدالبرقحزمرمنالهواء،موجةتسببه

الجسمششعبعندماتنطلقفإنهاللرعد،الحادةالفرقعة

المرتفعالارتطامصوتأما.كثيرةفروعإلىللبرقالكبير

قريبايكونالذيللبردتىالرئيسىالجسمفينئكنللرعد،

.البرقنرىأنبعدالرعدصوتإليناويصل.المراقبمن

بسرعةيتحركالضوءأنهوذلكفيوالسبب

القريب،الهواءتسخينفيالبرقيتسب.البرقيسببهصوتالرعد

فتتجالماردبالهواءالمتمددالحارالهواءيصطهدميتمدد.فيجعله

الرعد.وهىنسمعهاالتيالصوتيةالموحات

.البرقسهممنالمحتلفةالأجزاءصتنتجللرعدانحتلفةالأصوات

عنهافيشجالفروعأما.عالارتطامعنهيتجللبرقالرئيسىفالجسم

.حادةفرقعةصوت

بسرعةالصوتيتحركبينما،الثانيةفيكم992لأ297

وميضرؤيةبينما،الثوانىعددوبقسمة.الثانيةفيم335

بينالمسافةعلىنحصل،ثلاثةعلىالرعدوسماع،البرق

.بالكيلومتراتوالمرأقبالبرق

.زيوسثوربمبمالمشتري،البرق:أيضاانظر

الكريمالقرآنسورمنالرعدسورة.!رةادصكد،

عدد.عشرةالثالثةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

ذكرلماالرعدتسميتهاجاءت.ايةوأربعونثلاثاياتها

فيهاتتجلىالتي،العجيبةالكونيةالظاهرةتلكمنفيها

وأنزله،للحياةسببااللهجعلهفالماء،وسلطانهاللهقدرة

الرحمةبينفيهاللهجمعوالسحاب،الحسحابمنبقدرته

الماءوفي،الصواعقويحملالمطريحملفهو،والعذاب

الإفناء.الصواعقوفىالإحياء،

المقاصدتتناولالتيالمدنيةالسورمنالرعدلممورة

والرسالة،،الوحدانيةتقرير:من،المدنيةللسورالأساسية

.المشركونيثيرهاالتيالشبةودفعوالجزاء،والبعث

الإيما!قضية،الكبرىبالقضيةالكريمةاسمورةأبتدأت

ووضوحه،الحقسطوعفمعووحدانيته،اللهبوجود

الرحمن،وحدانيةوجحدوا،بالقرانالمشركونكذب

خلقه،وعجيب،تعالىقدرتهكمالتقررالآياتفجاءت

الكونهذافىاللهخلقماوسائر،والأرضالسمواتفي

ذكربعدثموالجزاء،البعثإثباتعنوتحدثت.الفسيح

وعلاجلانفرادهعلىالقاطعةوالبراهينالساطعةالأدلة

ضربوالضر،والنفع،والإماتةوالإحياءوالإيجاد،بالخلق

منينزلالماءفىأحدهما:،والباطلللحقمثلينالقرآن

طريقهفييجرفثم،والشعابالأوديةبهفتسيلالسماء،

والثاني:.فيهفائدةلاالذيالزبدوجههعلىفيطفوالغثاء،

الحليةوبعضالأوانىمنهالتصاغتذابالتيالمعادنفي

والخبث،الزبدمنالمعادنهذهيعلووما،والفضةكالذهب

ويتلاشى،ويضمحلجفاء،يذهبأنيلبثلاالذي

الكريمةالسورةوذكرت.الصافيالنقيالمعدنويبقى

المثللهموضربت،الشقاوةوأهلالسعادةأهلأوصاف

ختمتثم،الفريقينكلامصيروبينتوالبصير،بالأعمى

الله.عندمنمرسلوأنهوالرسالةبالنبوةلرسولهاللهبشهادة

القرانايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:أنظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

منكبيرةمجموعةعلىيطلقاسمالحمامرصكي

الجنوبية.وأمريكاالشماليةأمريكامعظمهاموطن،النباتات

المداريةالأقاليمفىالحمامرعينباتأنواعمعظمينمو

معتدلةالأقاليمفيمنهقليلةأنواعوتزرع،المداريةوشبه
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رفيع.صاقيحملةرائعلتححئرهريالباتهدالتميز.الحمامرعى

بيصاءأوقر!ليةأوحمراءت!صنأنالممكنمنمحتلمةألوانولأرهاره

سة.أرحواأو

فيزراعتهاأوزينةنباتاتاستعمالهابغرضوذأكالمناخ

معلقة.سلال

منبعناقيدالبريةالحمامرعينباتأنواعمعظمتتميز

بعضوتستعمل.رائعاليسمنظرهاولكنالصغيرةالأزهار

لانسدادمؤثراعلاجاالحمامرعيمنالأوروبيةالأنواع

الأمراضمنول!خيرالنظرواضطراباتوالأمعاءالمرارة

منم!ضنةزهريةبعناقيدالمزروعةالأنواعوتتميز.المزمنة

والأحمرالقرنفلىالألوانهذهوتشمل،مختلفةزاهيةألوان

أنبوبيشمكلفيالأزهاروت!صن.والأرجوانيوالأبيض

أعلىفيلتلاتخمسليعطي،تدريجيبشكليتسع

.الزهرة

التربئهيالحمامرعيكراعةملاءمطادسةأفياعأ!

النموعلىالنباتولمساعدة.المشمسةوالأم!صةالخصبة

حديثةللفروعالأماميةالبراعمتشذيبيجب،الكثيف

النمو.

موسمي،صيفيقصيرنباتا!مليا!امرعكي

وتشبهعبير.ذاتصفراءاوبيضاءأوحمراءأزهارله

أيةلاتوجدول!شالحمامرعينباتأزهارالمتفتحةزهوره

رعينباتاتمننوعا2ءويوجد.النباتينبينتربطصلة

الموطنأمريكاغربيشمالويعتبرتقريباالرمليالحمام

المكشوفةالمماطقفيجيدةبصورةويسمو.للنباتالأصلي

فيويزرع.الخفيفةالتربةوفيالشمسلحرارةتتعرضالتي

معجيداويتأقلماالبحاروأطرافالصخريةالمناطقحداجس

الصحراوية.الأحوال

محمد.أبو،الشاطبيانظر:.الشاطبيالرعيدي

البريالحيوانالظر:.الريشيالطوقدوالر!

)الطيور(.العربيةالبلادفي

عصرفنافيأهمأحدام(.1052)483رفائيل

وأش!صالهالفنيةطريقتهأترتوقدإيطاليا،شيالنهضة

وحتىعصرهمنذأعنانيناعلىالماهرةوت!صيناته،الرشيقة

الشرين.القرنبداية

فنانالي!صنأوربينودوقاختارهفنانارفائيلوالدح!ان

الفنانيدعلىليتتلمذ،اللهرفائيلوالدوأرمعل.للبلاط

فترةفيتأثركماكثيرا.رفائيلبهتأثرالذيبيروجينو

كذلك.دافينشيأجوناردوبأصعلوبدراسته

فيليسهمأم805عامالثانييوليوسالبابادعاه

فظل.والمعماريةالنحتيةوالأعمالباللوحاتروماتجميل

التيالفترةتلكفيالفنيةأعمالهأجملوأنتجهناكيعمل

روما.فيقضاها

اللوحاتمنمجموعةهيرفائيلأعمالوأشهر

مقدرتهتتجلىوفيهاللباباعملهاالتيالجداريةالجصية

تكويناتهفيالمعماريةالملامحإدخالعلىالمتميزة

الأربعةالجدرانتملأهذهلوحاتهوكانت.التشكيلية

الموجودةالأقواسيستغلكانأنهابتكاراتهومن.للغرف

سماتومن.الكبيرةللوحاتهإطاراتلتحونالمبانيفي

وتناسوت،تناسبوفيهاواضحةكانتأنهاالفنيةأعماله

توضحكانتكما،والفراغالأبعادتصويرعلىومقدرة

.ملحوفأبشكلالمنظور

معمارياكاندلالتصوير،علىرفائيلفنيقتصرل!ا

لعصرالذهبيةالفترةمعهمكونالذينزملائهمثللارعا

إيطاليا.فيالنهضة

اهـ،092)1216الطهطاويرفاعة

نهضةأركانمنمصريمفكرأم(.873-ا108

وقصمدمصربصمعيدطهطافىولد.الحديثةالفكريةمصر

إمافاالمصريةالحكومةوأرسلتهالأزهربافتعلم،القاهرة

منمدعثةأم(،831-)1826والوعظللصلاة

درس.الحديثةالعلوملتلقيشرنساإلىأوفدتهمالشبان

إلىعودتهوعند.والتاريخالجغرافياوقرأالفرنسيةرفاعة

جريدةوأنشأ،الطببمدرسةالترجمةرئاسةتولىمصر

كتباالفرنسيةعنوترجمألفكما،المصريةالوقائع

عاداتغرائبفىالمفاخرقلائد:أبرزهامنحثيرة

)مترجم(بمالنافعةوالمعادن)مترجم(،والأواخرالأوائل

بمالفرنساويالمدنيوالقانون)مترج!ا(،الهندسةومبادئ

منالعديدولهباريز،تلخيصفيالإبريزوتخليص

والتراثية.الجغرافيةالمؤلفات
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ويعدناظرها.وكانالألسنمدرسةالطهطاويأس!

كما،العربيةالعلميةالنهضةأركانمنواحداالطهطاوي

والحضارةالإسلاميالتراثب!تالتوفيقيينالمفكرينمنيعد

.بالقاهرةتوفيوقد،الوافدة

الرعاية)تطورالاجتماعيةالرعاية،التأمينانظر:.الرفاهية

النرويج(،الاجتماعية)الرفاهيةالمتحدةالململكةالاحتماعية(،

الاحتماعي(.)الضمان

كبيرةرؤوسذاتالطيورمنكبيرةفصيلةاد!ا!

مننوعا85نحوويوجد.وحادةثقيلةطويلةومناقير

وللرفرأف.الرأسقمةعلىعرفمنهاوللعديد.الرفراف

فيوالداخليةالخارجيةوالخالب.قصيرةوذيولأرجل

غشائيةبأنسجةببعضبعضحهاملتصقةالطورهذهأرجل

أكبرلكن،العالمأنحاءكلفىالرفرافطيوروتعيش.قوية

الاستوائية.المناطقفيتعيشمنهامجموعة

القرلي،ووالماء.الغاباتطيورمنالرفراففصيلةتتكون

.الغاباتلرفرافمثالهوأمشراليا،فيعمومايوجدالذي

الماء.منبالقربالأوروبيةالرفراقطيوروتعيمق.القرليانظر:

ومنقاره.الحشراترئيسيةبصفةالغاباترفرافويقتات

السمكاكلالرفرافمنقارأما.أسفلإلىأعلىمنمسطح

الحشراتيأكلالطيورهذهوبعض.الجانبينمنمسطحفهو

الرفرافطيورماتنقضوغالبا،الأوروبيالرفرافمثلأيضا

الماءفوقتحلققدلكنهامخبئها،منمنطلقةفريستهاعلى

.وألانقضاضالسريعالطرانتواصلقدأوكالصقر،

الماءمنبالقربتعيعقالتيالرفرافطيورتقيم

كلويقوم.الرمليةالشطآنفيالأنفاقنهايةعندأعشاشها

رفرافطيوروتركن.العشيالنفقبحفروالأنثىالذكرمن

الأشجار.تحاويففيأعشاشهاإلىالغابة

والرفرال!الماء.منبالقربأوالعاباتفيتعيمقالرفرافطيور

بحالبمحتمعهإلىعائداحطيرمائيطائرالييم()إلىالأوروبي

الأبيضالرفرافأما.صغيرةسمكةوهو،صيدهيأكلأدقبلالجدول

فيالاممتوائيةالعاباتفييوجدعالينوعفهواليسار()إلىالديل

.الحشراتويأكل،الجديدةوغيياأمشراليالتممالى

،أهـ-)353هاشميأكبرعليرفسنجالي،

خلفاام989عامالمنتخبإيرانرئيس(.-ام349

وفاةبعدلإيرانالروحيالزعيمأصبحالذيخامئنيلعلي

عامانتخابهأعيدالذيرفسنجانييعد.خمينياللهآية

أنهويعتقد،الغربنظرفيالمعتدلينالسياسيينمنأم399

رفسنجانيولد.الغربيةبالبلدانالاتصالزيادةعلىيشجع

،إيرانمنالشرقيةبالمنطقةكيرمانمنبالقربقريةفي

كانعندما،ام059عامالخمينياللهأيةأتباعمنوصار

الستينياتفيقممدينةفىالدينأصوليدرس

فيرفسنجانيشارك.العشرينالقرنمنوالسبعينيات

محمدالشاهحكومةضدالدينعلماءنظمهاالتيالحملة

الزعيمالخمينيأصبح،ام979عامفي.بهلويرضا

قام.الشاهنظاملماسقاطأتباعهقامأنبعد،الأولالسياسي

حكمالذيالثوريالمجلسفىرفسنجانيبتعيينالخميني

.ام089عامللبرلمانانتخابهوتمأم،089عامحتىإيران

عامحتىالرسمىالمتحدثمنصبرفسنجانىشغل

بينها:منأخرىمهمةمناصبشغلكماام،989

للقواتالعامالقائدنائبومنصبالداخليةوزيرمنصب

عامانتخاباتفيفازأنبعدخاتميمحمدخلفه.المسلحة

يترشحولمأم،799

لهذهرفسنجانى

الدستورأنإذ،الانتخابات

يحكمأنللرئيسيجيزلا

شغلأنهإلا.فترتينمنأكثر

مج!رئيسمنصب

النظاممصلحةتشخيص

الإمعلامية.بالجمهورية

رفسنجانيهالثميأكبرعليعليااستشارية!يئةوالمجف

خامئني.عليالزعيمتساعد

الأثقالرفعيشمل،الرياضةمنضربالأثقالرلمحع

(،حديديةأقراصطرفيهمنكلفى)قضيببالثقلةالمعلقة

وأالأثقالرفعتسمىرياضيةلمسابقةأساساويستخدم

رفعفيالمسابقاتهذهفي،الرياضيونيتنافس.القوةرفع

الثقيلة.الاوزان

معا،الجسموزنفيالمتساوونالأثقالرافعويشترك

الذينالرياضيونيرفعكما.المسابقاتهذهمثلفى

لزيادة-أحيانا-الأثقالأخرىرياضاتفىيشتركون

أيضابممحبوبةهوايةالأثقالورفع.ومرونتهمقوتهم

أبطالويرفع.العامةوللصحةالعضلاتتناسقلتحسين

بنيانهملتحسينبمالأثقالالمحترفونالأجسامكمال

منظمة.مسابقاتفىألعابهمويعرضون.العضلي



السماءإلىالرفع256

رفعمسابقةأتناءرأسه!وقتقيلةسعدنيةتقلةيريعقويأثقالرافع

الاولمسية.الألعابليالأثقال

هما:الأثقالرفعرياضةفىالرفعاتمننوعانهناك

الخطف،في،لأسفلالرافعونلمجثنيالنطر.والحطف

سعريعةبمحركةفييحملونهاثمالثقلة،علىويقبضون

النطر،فيأماالقرفصاء،جلوسهمأثناءرؤوسهمفوقليرفعوها

يدفيثم،الأكتافاعندارتياحوضعإلىبالثقلةالرافعفيصل

الساقين.وفردالذراعينبر!الرأسفوقلأعلىالثقلة

وتضاف.رفعةكلفيمحاولاتثلاثوللمشتركين

مكونةهيئةوتقرر.ناجحةمحاولةكلبعدللثقلةالأثقال

صمحيحة.بطريقةنفذتالرفعاتأيحكامثلاثةمن

الأثقالمنمجموعةأكبريرفعالذيالرافعبالمسابقةويفوز

الألعابمسابقاتمنالأثقالورفع.مرحلةكلفى

الصيفية.الاوليمبية

القوةرفعرياضةفى،الرئيسيةالثلاثالرفعاتأما

معتدلين،الرافعونويقفوالنطر.الضغط،الخطف:فهي

الأكتافبارتفاعمستريحةالثقلةوتكونالخطفرفعةفى

لحظة،ويتوقفونلوضئالقرفصاء.أجسامهميخفضونثم

الضغط،فىأما.ثانيةمرةلوصإلاعتدالينهضونثم

أثناءصدورهمفوقويخفضونها،الثقلةالرافعونفيرفع

الثقلةفتوضعالنو،فيأما.طبليةعلىظهورهماستلقاء

عليها،ليقبض؟المتسابقوينثني،الرافعأمامالأرضعلى

،الوقوفوضعفيويعتدلواحدةحركةفيويرفعها

.الذراعبطولبعيدابالارتفاعمحتفظا

الجسم.بناء،الأوليمبيةالألعابأيضا:انظر

يراد،أخرىنحلوفيال!سلامفيالسماءإلىالرلمحع

السماء.إلىبجسمهرفعقدمعيناشخصاأنبه

إلىرفعالسلامعليهعيسىأنجاءالإسلامففي

صلبوهوماقتلوهوما):تعالىقولهفىوردكماالسماء،

بهلهممامنهشكلفيفيهاختلفواالذينوانلهمشبهولكن

إليهاللهرفعهبل-":يقلناقتلوهوماالظنالباعإلاعلممن

.158-أ57:النساءحكيماعزيزااللهوكان

هذهوتعنيعاليااليهوديةفىالسماءإلىالرفعويسمى

،التوراةأوالقديمالعهدففيالصعود.أوالارتقاءالكل!ة

سفرمنالثانىفالجزءالسماء.إلىفقطواحدرفعهناك

إلىإلياسالنبيرفعقداللهأنيذكر13(1:)2الملوك

مبنيةأخرىيهوديةمعتقداتوهناكإعصار.فىالسماء

متوشالح،والدإينوكأنتذكرالقديمالعهدقصصعلى

إلىرفعاقدإسرائيلبنىإلىأرسلالذيالرسولوموسى

السماء.

بالارتقاءالإيمان)الإنجيل(الجديدالعهدفييوجدولا

الوسطىالعصورخلالمهماصارأنهغيرالسماء،إلى

السماءإلىالعذراءرفعويعد.الغربيةالكنيسةفىخاصة

هذاويذكر،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةمبادئمنمبدأ

إلىوروحهابجسدهاأخذتقدالعذراءمريمأنالمبدأ

نأأم059عامعشرالثانيبيوسالباباأعلنوقدالسماء.

الرومانيةالكنيسةمبادئمنأساسيمبدأالسماءإلىالر!

فيعامكلالكاثوليكيونالرومانبهويحتفل.الكاثوليكية

إلىالرفعيعدولا.أغسطسشهرمنعشرالخامساليوم

المعتقداتمنلكنه،البروتستانتمبادئمنمبداالسماء

الشرقية.الأرثوذكسيةالكنائسفىالمقبولة

ام(.31ا-.247هـ،71)645-.الرفعةابن

،حازمبنمرتفعبنعليبنمحمدبنأحمدأبوالعباس

الرفعة.بابنالمعروف،المصريالأنصاري

الظهيرعلىتفقه،عصرهفضملاءمنشافعيفقيه

الدينمحييمنالحديثوسمع،العباسيوالشريف

المعزية.بالمدرسةمدرساوعين،الدميري

فيالكفايةبمالوسيطشرحفىالمطلب:كتبهمن

السلطانعلىمافيالشرعيةالنصائحبذل،التنبيهشرح

معرفةفيوالتبيانالإيضاح؟الرعيةوسائرالأموروولاة

الحسبة.فيالرتبةبموالميزانالمكيال

-1867أهـ،343-)1284العظمرفيق

فىالفكريةالنهضةرجالمنوباحثعالمأم(.259

التاريخكتبعلىمقبلاونشأدمشقفىولدسوريا،

هـ،أ631عامفيهااستقرثممصرصباهفيزار.والأدب

الإصلاحيةالأعمالمنكثيرفيواشتركام،898

والعلمية.والسياسية
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الإسلاميةالجامعةإلىالداعينمنالعظمرفيقكان

والعربية،الإسلاميةالشعوباتحادبأهميةوالمؤمنين

نشر.العربيةالأراضيووحدةاستقلالعلىوالحريصين

الجامعةهما:كتابينخلالمنآرائهأهمالعظمرفيق

،والعربالتركبينالتأليفأوالتركيةوالعصبةالعثمانية

أوروبا.فيالإسلاميةوالجامعة

فاقدله،مملوكالغيرهمستعبداالإنسانكونهوا!ق

فيالإدخالفهو:الاسترقاقأما.ومكاسبهبذاتهالتصرف

أرقاء.فقطوللجمع،رقيق:وللجمعللواحدويقال.الرق

وتاريخهالرقنشأة

نشأتهوتعود،التاريخمنمبكرةأوقاتفىالرقنشأ

بينمنتشرةكانتالتيوالصراعاتالحروبإلىالغالبفي

الخليقة.بداياتمنوالشعوبالام

منكانفقد،الحروببسببالرقعنوفضلا

سرقة:الرقأحداثفيوالمنتشرةالمعهودةالأساليب

قيمحوادثفيوالرجالالنساءخطفأو،الأطفال

القبائلتشنهاكانتالتيالمتبادلةالمحليةوالغارات،الطرق

الأشخاصاممتعبادوكذابعض،علىبعضهاالبدائية

العبرانيينعندبهالمعمولالسارقكاسترقاقالمذنبين

نإجزاؤهفماقالوا)يوسفقصةفىوالمذكوروغيرهم

!جزاؤهفهورحلهفيوجدمنجزاؤهقالواإرز*كاذبينكنتم

74.75،:يوسف

الأمعندالرقأحوالكانت.القديمةالأمعندالرق

السيدمعاملةاتصفتفقدوأفظعها،صورةأسوأفيالقديمة

الإنسانىالإحساسومجافاةوالجبروتبالقسوةلرقيقه

معيتعاملكمامعهمتحعاملكانحيثالادمية،والمشاعر

.الجامدةوالالاتوالأدواتالأثاث

كانبل،إنسانيحقأدنىوقتئذللرقيقيكنولم

تجويعهأو،الحياةقيدعلىإبقائهفيالحريةتماملمالكه

به.والتنكيلوتعذيبه

ماوكثيرا،بالرقيقالزواجالقوابنأكثرمنعتوقد

فىأحياء،وهممعاالنارفيبالحرقالمتزوجينالطرفينعاقبت

يقضوأأنالعسكروبخاصةللرجالتسمحكانتحين

الرقيق.النساءمنيشاؤونممنالجنسيةشهواتهم

أشقأداءعلىالرقيقإجبارفيأيضاالقدماءبالغوقد

منجزاءوكان،الملهبةالسياطضرباتتحت،الأعمال

فىالثقيلةالأجسامووضع،رجليهمنتعليقهذلكعنيمتنع

وقد،جعسمهمنحساسةمواضعكيأووضربه،يديه

لسانهقطعأو،المغليبالزيتوأذنيهفمهملءإلىيعمدون

الصور.بأفظعقتلهأو،بهوالتمثيلوأعضائه

النصرانيةالكنائسجميعأقرتفقدالنصارىعندوأما

منيمنعماترولم،الرقفكرةمذاهبهااختلافعلى

:قالبوسويتالمشهورالفرنسيالقسيسإنحتىاستمراره

استعبدهفإنالمقهور،قتلالمنتصرالمحاربحقمن"إن

".ورحمةوفضلمنهمنةفذلكواسترقه

التاسعالقرنإلىالنصارىلدىمشروعاأمراالرقبقي

رجالأنلاروسمعارفدائرةفيجاءحيث،الميلاديعشر

بشرعيته.وسلمواالرقبصحةأقرواوقتئذالرسميينالدين

عندأيضا،شائعاادرقاستمر.الحديثةالأمعندالرق

الأوروبية،النهضةعايشتالتيوالدولوالشعوبالأم

منتصفوحتى،الميلاديعشرالخامسالقرنأواسطمنذ

هذهمندولةكلأنغير.الميلاديعشرالتاسعالقرن

والنهضة-المدنيةعصريسمىمازمنفي-وضعتالدول

معاملتهم،حدودويفصلالرقيقبأحواليرتقىخاصاقانونا

مختصالكونهالأسود،بالقانونالقانونهذاوعرف

إلا.بهمالمتعلقةالأحكاموبيانالسودالأرقاءأحوالبمعالجة

التيالطريقةفيجذريةتغيراتتحدثلمالقوانينتلكأن

مقتضىمنكانالمثالسبيلفعلى.الرقيقبهايعامل

أحدعلىاعتدىإذاالزنجيأن،الفرنسيالأسودالقانون

بعقابأو،بالقتلعوقب،السرقةجريمةارتكبأوالأحرار

شمديد.آخربدني

مرتين،أومرةسيدهمنالرقيق-هربأي-أبقإذاأما

بالحديدوكيهرقيقهأذنيبقطعللسيديسمحالقانونفإن

قتل.الثالثةأبقفإذاالنار،فىألمحمي

منوعيرهاالقديمةرومافيللرقالرئيسيالمصدركالواالحربأسرى

.الرقتمارسكانتالتيالمجتمعات

لأس
3
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إنجلترا،فيأيضابهمعمولأالابقالرقيققتلوكان

الرقيقمنأبقمنأنعلىفيهاالأسودالقانوننصحيث

قتل.إباقهفىوتمادى

فرنسافىيحضرواأن،للملونينمسموحغيروكان

والثقافة.العلملطلب

قيامحتىالسابة!الوصفعلىفرنسافيالحالوظل

إلغاءعلىتجرؤلمحيقأم978سنةفيالفرنسيةالثورة

مهماأرضهاعلىمقيملكلالمواطنةصفةمنحتبل،الرق

الثورةمجلسأصدرأم197عاموفي،عرقهأولونهكان

الفرنسية،المستعمراتجميعفيالرقبالغاءقراراالفرنسي

تمتعهمامعوالواجباتالحقوقفيفيهامنجميعومساواة

الفرنسية.بالجنسية

انخفاضلاحظ،الح!صمنابليونتولىحينلكن

العاملةاليدعلىتعتمداشتيالفرنسيةالمستعمراتصادرات

استرقاقإلىبالعودةأم208عامقرارافأصدر،الزنجية

ثلاثمدةوقاومواالمستعمراتفيالزنوجفثار،الزنوج

.الرقإلىوأعادهمثورتهمعلىنابليونفقضىسنوات

فيالرقبإلغاءفرنسافيقرارصدرأم884عاموفى

مثراراتتماشيا-أخرىمرة-الفرنسيةالمستعمرات

ثمبريطانيامنكلوجيزةفترةقبلاتخذتهامشابهة

.ام086عاموالدنماركهولندافتبعتها،البرتغال

تارلإلولاياتمنالأولالعصرففى:أمريكافيأما

أهلوبخاصة-سكانهامنكثيركانالامريكيةالمتحدة

أهلمنالرقيقتجاركانإذ،الرقية!يملكون-الجنوب

القارةإلىومسلحةمنظمةبحملاتيقومونالجنوب

مداهماتفىوالنساءالرجالويختطفونالإفريقية

قسراويجلبونهم،ومساكنهمقراهمعلىمفاجئةوغارات

فيليبيعوهم-الجنوبيةوبخاصة-الأمريكيةالمدنإلى

الرقيق.أسواق

منتهىفيالمغصوبينالختطفينهؤلاءمعاملةوكانت

القانونمقتضىمنوكان،والهمجيةوالقسوةالفظاعة

رقيقهعلىالإبقاءفيالحقكلللسيدأنالأمريكيالأسود

ولاروحللرقيقليسبأنهقانونهمصرحلل،إماتتهأوحيا

حقلهليسأنهكما،ذرأعيهفيمحصورةحياتهوأنعقل

إلابتصريح-الحرشدةوقت-الشوارعإلىالخروج

شارعفيمجتمعينأرقاءسبعةمنأكثرشوهدوإذا،قانوني

عليهمالقبضإلقاءفيالحقأبيضرجللكلكانواحد،

قانوني.بتصريحالشارعإلىخروجهمكانولو،وجلدهم

وبيعه،وإجارتهرقيقهرهنللسيديجيزأيضاالقانونوكان

عليه.والمقامرةبل

عاممنينايرشهرحتىالحالهذاعلىالأمروظل

الولاياترئيسلنكولنأبراهامأصدرحينأم863

الشماليةأمريكافىالرقيقتجارة

طرقأجساراالىالحريطةتوم!!

تحارةشيتستحدمكانتالتيالواحر

اهـريكاإلىالعرديةإشريقياسالرقيوت

توم!ءأد،5الحريطةليو.اجمةأكمماا

أخدالتيعاتالمجمرالحمراءالطحاعة

ضحت؟ؤطإ4.الأرقاامعمماممها

علىاقممراا!تأالتيالمجموعات

ثر.أبهط،الأئارقةامعط!

لم(يا!ئمجتالشمالدةر-!!لآ!-لما؟ر-

)11ةلمكروحرحفملا!قي؟صر!3؟+،

قرئك!+أآ3ح!-ء،ئم!

!3)11

خ.!/!!ا

-طاير.*

"كا؟ا.أد،لإهـ"ءإئهد!دحةالحريطةلأ!طتة

الجنوبولاياتفيالرقيقبتحريرإعلاناالأمريكيةالمتحدة

عاماغتيالهأسبابمنالقرارهذاوكان،الأمريكي

.أم865

الدو!وقعتالأولىالعالميةالحربانتهاءوبعد

تقضياتفاقيةأم269عامالأمعصبةفيالمشتركة

الرقيقإلغاءعلىوالعملعليها،والمعاقبةالرقتجارةبملاحقة

الأمهيئةأصدرتأم489عاموفي،صورهبجميع

وقد،الرقيقوتجارةالرقحظرتضمنعالمياإعلاناالمتحدة

العالم.دولأكثرالإعلانبهذاالتزمت

الرقمنالإسلامموقف

منتشروالرق-الميلاديالسالغالقرنفي-الإسلامجاء

بموالىيعرفونالرقيقوكان،العرببينمتفش،العالمفي

رقابهمتفكالذينالرقيقوهمالعتاقةموالىأو،العتق

.الرجالمنيشتريهممنلهميعينهعملمقابلبعتقهم

وهناكعتقهبعدلهمولىسيدهكيريختارأنللرقيقويجوز

فإذا،بثمنهنفسهعلىالرقيقيكاتبأنوهوالمكاتبةموالى

ي!صاتبأنهوللمكاتبةآخرشسكلوهناك.عتقوأداهسعى

يأبدايةعندإليهيؤديهحالعلىأمتهأورقيقهالرجل

حصانرقيقاأعتقمنأن،المكاتبةولاءعنوالأصلشهر.

فىشأناأقلكانواوالموالي.إليهفينمسب،لهولاؤه

عبر\-**!شعاصبلا!صع!لأ،!ت"لألحينر!!-

19!!!كاسا*صار،6*الغربيهلسوأ

آ!شانئىداهودا،عرنر.!رله!!آإفر

حئخدألفإءاخ!كئنحاحووس!**غربنيياح!!ك

العاح!ور!لاالرفي--،ش،لا

الذص!!لمج!حد-!ألأ

-ا.!سضح!----------خرح!خ!ج!!-ءإ؟الجالون--

أمبم!ى!ا!!ا!الكنغؤ3

مبلأ000كم00001نداوثجو!*
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العربدونأنهمعلىإليهمنظرإذ.غيرهممنمجتمعهم

للمواليبناتهمالأحرارزوجقلماولهذا.المكانةفيالأحرار

وعندما.والذلةالقلةفيالمثلبهمضربحتى.الرقيقأي

التشريعيةبأسماليبهالرقإبطالعلىعملالإسلامجاء

عندعليهمتعارفأمرالرقلأننظرا،المتدرجةالهادئة

الاقتصاديةحياتهافيمتمكنهوبلوقتئذ،الأمجميع

تقومالذيبالدوريقومونالرقيقكانحيث،والاجتماعية

الإسلاموأراد.التصنئالمعاصرةوالاتالإنتاجأدواتبه

إنسانينظامعلىالناسترويض!الرقتحريمفىالتدرجمن

منمثلفمثلهم،القديمةتصوراتهمعلىغريباكانإسلامى

نأقبلعينيهيفركأنلابدإذالنور،إلىالظلاممنيخرج

تماما.بصرهيسترد

جدامبكروقتفيقامالإسلامأنهذاعلىيدلومما

فا6):تعاليأيهقال،الرقيقتحريرإلىبالدعوةتاريخهمن

البلد:*!رقبةفكت""العقبةماأدراكوماث":العقبةاقتحم

معمكةفينزلتالاياتهذهأنالمعلومومن.أأ-3أ

وكياندولةلهيصبحأنقبل،الإسلامدعوةبداية

كلنيدا!وقام،وكياندولةللإسلامصارولما.سياسى

فييعمدونالأعدأءكانوالاستمرأرالوجودفيحقه

وليس،واسترقاقهمالمسلمينبعضأسرإلىمعه،حروبهم

منالرقالإسلاميحرمأن-هكذاوالحال-المنطقمن

مهددينالمسلمونيصبحأنالنتيجةفتكونواحد،جانب

دون،الدينفيلهمالخال!نأعدائهمقبلمنبالاسترقاق

المعاملةبابمنعليهمالرقنظامتطبيقمنيتمكنواأن

بالمثل.

سبيلعلىالرقمبدأالإسلامأقر،تقدمماولمجموع

غيرمن،إليهللحاجة-والوجوبالاستحبابلا-الجواز

عجزاواعتبره،لفعلهاستحسانولاتنفيذهعلىحض

المعاملةلمبدأاتباعامشروسةحربنتيجةمؤقتا،حكميا

نأللمسلمينجاز،المسلصنأسرىالعدواسترقإذابالمثل

وأحاطهالمبدأهذاالإسلاموطبق.أسراهميسترقوا

النهايةفيبهايقصد،وأخلاقيةإنسانيةوتوصياتبأحكام

والشعوبالأمسلكتهاالتي-الخاطئةالمسيرةتصحيجع

يمارسهلمتصحيحا-الرقيقمموضوعتعاملهافي

بأكثرالإسلامبعدجاءواالذينالسوداء،القوانينواضعوا

.عامألفمن

الرقيقمعاملةفيالإسلاممنهج

فىالإلمملامفعلهماقانونولانظامولاشريعةتفعللم

انفردلقدبل،الرقيقإلىوالاجتماعيالإنسانيالاعتباررد

السابقةالنظمكلبينمن-قرونعدةقبلالإسلام

إلىوالدعوة،الرقيقمعبالتعاملالارتقاءفي-لهوالمعاصرة

مابحسبوالعامةالخاصةحياتهمليمارسوأ،تحريرهم

.يشاءون

فيالرقيقمعتعاملهفيمنهإلإسلامتلخيصويمكن

الأمروتضييقها.الرقمصادرحصرالأولالأمرأمور:ثلاثة

التعاملفيالمهذبةالإنسانيةالعلاقاتمنأنماطفرضالثاني

الأمر.قبلمنلهمتكنلمحقوقاومنحهممإلرقيق،

علىإمامصاريعها،علىالرقيقتحريرأبوابفتحالثالق

والحفز.الندبسبيلعلىوإماالوجوبسبيل

مصادرالإسلامحصر.الرقمصادرتضييقأولا:

يحاربونالذينالكافرينالأعداءولحمبيأسرفيالرق

ذلكفىالحاكمرأىإن،بالمثللهممعاملة،المسلمين

يأمشروعيةأبطلقديكونالحصربهذاوهو.مصلحة

وقتئذ،كاستعبادشائعاكانكاللرقآخرمصدر

النساءوخطف،الأطفالوسرقة،المذنبينالأشسخاص

قطعوحوادثالمحليةوالحروبالنزاعاتفيوالرجال

ونحوها.الطرق

الحربطريقبغيرالأحراراسترقاقالإسلامحرموقد

وأفظعأشنعمنوعدهذلكفعلمنوحذر،المشروعة

ثلاثة:تعالىالله)قالووش!:النبىقال،الخاطئةالتصرفات

ثم-عهدايعني-بىأعطىرجل:القيامةيومخصمهمأنا

أجيرااستأجرورجل،ثمنهفاكلحراباعورجلغدر،

(.أجرهيعطهولممنهفاستوفى

الأرقاءالإسلاممنح.الإسلامفيالأرقاءحقوقثانيا:

وضعتحسينإلىدعاحيث.قبلمنلهمتكنلمحقوقا

الكريم،الإنسانيالمستوىإلىبمعاملتهموالارتفاعالرقيق

منبأنماط-الرقيقمالكوفيهمبمن-عامةالمسلمينوألزم

معمعاملتهمفيالمهذبةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلاقات

الرقيق.

نأ:متناهيةصراحةفيالإسلامتعاليمأعلنتفقد

فيإخوةوهمواحدأصلمنخلقواجميعاالناس

يرضيمابمقدارإلاالاخرعلىفضللأحدليس،الإنسانية

إناالناسأيهايا):تعالياللهقال،الناسوينفعالخالق

نإللعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكم

.31:الحجراتخبير*!عليماللهإنأتقاكماللهعندأكرمكم

وكان-بلالمع-عربياوكان-ذرأبوتنازعوحينما

ابنيا:لهوقال،بأمهبلاللآوعيرذرأبواحتد-أسودحبشيا

واستدعىالخبر،بلغهلمالذلكوو!النجيفغضبالسوداء،

صفاتفيكأي-جاهليةفيكامرؤ)إنك:لهوقالذر،أبا

:يقولوتابع-والعرقيالعنصريالتمييزفيالجاهليةأهل

أي-أيديكمتحتاللهجعلهم،إخوانكم-العبيدأي-هم

طعامه،منفليطعمهيدهتحتأخوهكانفمن-لخدمتكم

النبىبكلامذرأبوفتأثر(.عليه)متفق(لباسهمنوليلبسه
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،الأرضعلىبجسمهوألقى،إليهيعتذربلال!وقصدعلب

بيدوأخذهذا،أبىبلالألكن-لهاعتباررد-خدهووضع

وتسامحا.وتعانقاوتصافحاذرابىأخيه

الرقيقدعوةعلىوالأحرارالمالكينالإسلامحضوقد

أتى)إذاكل!!:ابيلظ،معهموالأكلمجالستهمإلى

علاجهكفاهقدبطعامه-رقيقهأي-خادمهأحدكم

أكلةفليناولهمعه،يجلسهلمفإن،معهفليجلسهودخانه

النبىأرشدونحوهالمعنىهذاوإلىعديه(.)متفقأكلتين(أو

منفليطعمه:السابقالحديثفي-لهوقالذرأباوو!

.(...لباسهمنوليلبسه،طعامه

الاستعلاءفكرةانتزاععلىالإسلامحرصكما

غيركانتولو،المالكينومشاعرنفوسمننهائياوالتجبر

ببعضالرقيقومخاطبةمناداةعنفنهاهم،مقصودة

ومراقبتهاألفاظهمبضبطوأمرهم،والألفاظالألقاب

الإنسانيةبمعانيترشحمهذبةبألقابالأرقاءومناداة

أحدكميقولن:الاكللاي!النبيقال،الصلةوحسنوالرحمة

ص!؟بإفدلو!اثي(.فتاي:ليقلولكن،أمتيولاعبدي

لهم(.القول)أليوا:فقالهذاعلىزاد

تعذيبتمنعالتىوأحكامهالإسلامتعاليموتتوالى

وعنظلما.وضربهمعليهموالقسوةإليهموالإساءةالرقيق

،بالسوطليغلاماأضربكنت:قالالبدريمسعودأبي

أفهمفلممسعود(،أبا)اعلم:خلفيمنصوتافسمعت

عدب،اللهرسولهوإذامنيدنافلما،الغضبمنالصوت

أقدروجلعزاللهأنمسعودأبا)اعلم:يقولهوفإذا

مملوكاأضرب"لا:فقلت(.الغلامهذاعلىمنكعليك

.أبذا"بعده

حينالرقيقعنالعفوعلىالإسلامحثوقدهذا،

وأرشد،وأخطائهم،ذنوبهمعنوالتجاوز،إساءتهم

رقيقهم،بعتقويبخلونالخيرببذليضنونالذينالمالكين

إياهملظلمهماستبعاذا،يوائمونهملاالذينرقيقهمبيعإلى

عليهم.وتجنيهم

تساملهافقدالرقيقعلىالملقاةالجنائيةالمسؤوليةأما

غيرعندالرقيقمعاملةفيتقدمالذيبعكسالإسلام

والإناتالذكورالأرقاءمعاقبةشرعحيث-المسلمين

)فإن:تعالىاللهقالالأحرار،علىالمقررةالعقوبةبنصف

!العذابمنالمحصناتعلىمانصففعليهنبفاحشةأتين

25.:السساء

وتأديبهمالرقيقتعليمإلىالمالكينالإسلامدعاكما

الثقافيبمستواهموالارتقاءتزويجهمفيوالسعى

منبالزواجوللمالكينللأحرارسمحبل،والاجتماعي

نأطولامنكميستطعلمومن):تعالىاللهقال،إمائهم

فتياتكممنأيمانكمملكتمافمنالمؤمناتالمحصناتلنكح

.52:الساءبعضى!منبعضكمبإيمانكمأعلمواللهالمؤمنات

تعالى:قال،الرقيقتزويجعلىالإسلامحثكما

وامائكم!عبادكممنوالصالحينمنكمالأيامى)وأنكحوا

قالبهن،والزواجالإماءتحريرعلىأيضاوحث32.!النور

امنالكتابأهلمنرجل:أجرانلهم)ثلاثة!ب!س!:النبي

اللهحقأدىإذاالمملوكوالعبدووئ!،بمحمدوآمنبنبيه

تأديبهافأحسنفأدبهاأمةلهكانتورجل،مواليهوحق

(أجرانفلهفتزوجها،أعتقهاثمتعليمها،فأحسنوعلمها

(.عليه)متفق

فعلموأ،النبويةالتوجيهاتهذهضوءفيالمسلمونسار

وتبوأ،والمعرفةالثقافةأسبابمنومكنوهم،وأدبوهمأرقاءهم

المراتبأعلىمنهمكثيربينبل،عاليةمكانةمنهمكثير

وتوجيهوهدايةنورمشاعلوغدوا،والاجتماعيةالعلمية

وسلمان،الأولالإسلاممؤذنرباحبنبلالمثل،للناس

أبيعن-بشأنه-صحيحهفيمسلمروىالذيالفارسي

نزلتإذكل!تهالنبيعندجلوساكنا:قالعنهأدلهرضيهريرة

بهم!يلحقوالمامنهموآخرين)قرأ:فلماالجمعةسورةعليه

صلإلم!مدالنبييراجعهفلم!اللهرسولياهؤلاءمنرجل:قال

الفارسيسلمانوفينا:قالثلاثا،أومرتينأومرةسألهحتى

كانالو:قالثمسلمانعلىيدهضلإويدالنبيفوضع:قال

مولى-ونافعهؤلاء(.منرجاللنالهالثرياعندالإيمان

وعلمائه،الإسلامفقهاءأحد-الخطاببنعمربنعبدالله

سنةالمتوفىالهذليومكحول،الأندلسفاغزيادبنوطارق

فوهبني،العاصبنلسعيدعبدا"كنت:قالاهـالذي21

فيماإلاحوشهعلمابمصرأدعفلمبمصر،هذيلمنلامرأة

حوشه،إلاعلمابهاأدعفلم،العراقفأتيتأعتقتثم،أرى

ومافغربلتها،الشامأتيتثم،فكذلكالمدينةأتيتثم

صارحتى.."،صدريفيامشودعتهإلاشيئاسمعت

.المقدموعالمهمالشامأهلإمامهذامكحول

ماالإسلامفيالرقيقحالإليهوصلماأروعمنولعل

ركوبيتبادلكانالخطاببنعمرالخليفةأنمنذكر

إلىالمدينةمنسفرهأثناء،عبدهوبينبينهبالتساويالناقة

فلماالصل!معاهدةصاحبهامعليعقد،المقدسبيت

الماشي،هوالمؤمنينوأمير،الراكبهوالعبدكانوصل

يحتقرأن-الشامفىالجيشقائد-عبيدةأبوفخشي

مما،نفسهفيعمالهفكشفعمر،المؤمنينأميرالمستقبلون

ليجرالعبدينزلأنإليهورغبالبلاد،هذهأهلمنهيأنف

غيركليت:وقالهذاالخليفةفأبىعليها،راكبوهوالناقة

ومهما،بالإسلاماللهأعزناقوبمنحن!عبيدةأباياقالها

الذيهوالخطاببنوعمر.اللهأذلناغيرهفيالعزةابتغينا

استعبدتم"متىالعاصبنعمرومصر،علىلعاملهقال

أحرارا".أمهاتهمولدتهموقدالناس
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والأساليبالحقوقبينوالموازنةالمقارنةوتحدر

ماوبين،الرقيققضيةفيالإسلامشرعهاالتيالإنسانية

الحديخةبل،القديمةالمجتمعاتفيبهومعمولأمقرراكان

مزريةحالةيعيشونالرقيقكانحيث،النهضةعصورفي

عنفضلا-الملونينكلنعكانتفرنعساإنحتى!حطة،

والثقافةالعلملطلبأراضيهاإلىالقدوممن-الرقيق

عجزتالذيالعنصريالتمييزفىذلكومثل،والمعرفة

شعبهاأفرادبينحواجزهتخبمعنأليومالعالمدولبعض

تمدن:كتابهفيلوبونغوستا!قالمعا.يعيشونالذين

ورد...الأوروبيأمامذكرتإذاالرقلفظة"إن:العرب

بالسلاسل،المثقلينالمساكينأولئكاستعمالخاطرهعلى

يكادلاالذين،السياطبضربالمسوقين،بالأغلالالمكبلين

إلاالمساكنمنلهموليس،رمقهملسديكفيغذاؤهم

المسلمينعندالرقأنفهو:اليقينالحقأما...مظلمحبس

الخالفة".تمامالنصارىعليهكانمايخالف

الإسلامحرص.إسلامىهدفالرقيقتحريرثالثا:

بطريقةمصاريعها،علىالرقيقتحريرأبوابفتحعلى

والوجوبالفرضسبيلعلىإما:ومتدرجةهادئةتشريعية

الحضسبيلعلىوإما،تنفيذهفيللمكلفخيارلاالذي

بعظيمعبدا،يعتقلمنالخالقمنالصادقوالوعد،والندب

والاخرة.الدنيافيالتعويضوكريمالمنزلة

كانالذيالعتقأنواعبعضالإسلامحولوقد

قدصاحبهمادام،بهالوفاءيجب،لازمفرضإلىاختياريا

أسبابه.باشر

سبيلعلىالرقيقتحريرهوالذيالأولالنوعومن

نفسه،المكلفعنصادربسببتعلقما:الوجوب

تشبيهأي-الزوجةوظهارالخطأوالقتلاليمينفىكالحنث

مؤمناقدلومن):تعالىقال-الحرمةفيبأمهلهاالزوج

نيهذانحووجاء29.:النساء!مؤمنةرقبهفتحريرخطا

والظهار.اليمين

تقرباعبدايعتقأنالإنعساننذرأيضا:النوعهذاومن

صدربماالتزامابالنذرالوفاءعليهيجبإذ،تعالىاللهإلى

.واختياريمباحالنذرأصلأنمعمنه

رقيقهمنالعسيدقبول:وهي،المكاتبةأيضئا:ذللثومن

أقساطعلىإليهيدفعهالمالمنمبلغمقابلنفسهتحرير

بموجبها،رقيقهوعتقبهاالالتزامالمالكعلىفيجب

تعالى:اللهقال،واختياريةمباحةالأصلفيأنهاجمع

33.:النورخيرا*!فيهمعلمتمإنفكالبوهم)

بأنرقيقهالسيدوعدوهو:التدبير،أيضا:ذلكومن

حراالرقيقصارالسيدماتفإذا،وفاتهبعدالحريةيمنح

نأمعرد،لهليسالذيالشرعيالوجوبسبيلعلى

والاختيار.الإباحةالتدبيرفىالأصل

المراعيالشرعلحكماحتراماسببهكانماأيضا:ومنه

وهو:بالاستيلاد،يعرفمامثلمن،السويةالبشريةللفطرة

موتبعدحرةتصبححيثسيدها،منولداالأمةولادة

الرقيقتحرروهو:،المحارمبملكيعرفما:مثلومنلمميدها،

فإنهما،عمتهأوخالتهملككمن،محرمهيملكهأنبمجرد

لهما.تملكهبمجردحرتينتصبحان

المعاملة،باساءةالعتقأيضا:الأولالنوعهذاومن

إذارقيقهتحريرعلىالسيدإجبارللمحاكميحقحيث

به.أضرأوعذبهأوجوعه

،الرقمنللتخلصالإسلامتبناهالذيالثانيالنوعأما

الرقيقبعتقتعالىاللهإلىالتقربإلىالمسلميندعوتهفهو:

التصرفمنلهموتمكينا،بهمورفقاوإنسانيةاستحبابا

قال،الناسكبقيةأحراراليعيشوايشاؤونكمابأنفسهم

بكلاللهاستنقذمسلما،امرأأعتقرجل)أيماعلإ:النبي

أعتق،مسلمامرئو)أيماالنالأ.منمنهعضوامنه،عضو

بنسعيدقالالنالأ.منفكاكهكانتا!مسلمتينامرأتين

لهوكان،الحسينبنعلىالحديثبهذافسمع:مرجانه

وكانت-دينارألف-فيهلهدفعأي-فيهأعطيعبد

يبعه.ولمفأعتقه-ذهبمنالدنانير

الرقيقعتقفيالزكاةأموالبذلإلىاللإسلامدعاكما

تعالى:اللهقال،الكريمةالحياةحقومنحهموتحريرهم

والمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقاتإنما)

.6":التوبة.!..الرقابوفيقلوبهم

الرقيقتحريرإلىعلب!النبيدعاأخرىمواقفوفي

النبىقال،معاملةسوءمنعليهميقععمالهماعتذارا

(.يعتقهأنفكفارته،ضربهأولهمملوكالطمط!ب:)من

الرقيقحياةاحترامفيتعاليمهوهذهالإسلاممنهجهذا

اهتموقد،تحريرهمفيوالسعىالإنسانحقوقومنحهم

،الموتغمراتفيوهوالأرقاءبحاليخ!محمدالرسول

توفيالذيمرضهفيالدنيايوذعوهوكلامهآخركانفقد

ماحتىيقولهافمازال(.أيمانكمملكتوما)الصلاة،:فيه

حقوقانظر:.الحركةعنلسانهتوقفأي،لسانهيفيض

.الإسلامفيالإنسان

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عل!ض!ت!محمدالإسلام

العالميدالإعلان،الإنسانحقوق

الموضوععناعر

وتاريخهالرقنشأة-1

القديمةالأمعندالرق-أ

الحديثةالأمعخدالرقب-

الرقمنالإسلامموقف-2
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الرقيقمعاملةفيالإسلاممنهج-3

الاسمرقاقمصادرتضييق-أ

ال!سلامفيالأرقاءحقوق!-

إسلاميهدفالرقيقتحريرح

أسئلة

التارببمفيالرقانتشارعواملما-أ

والحدشة.القديمةالأمعدالرقيقحالةلحص2

مضاميمها؟لعصوماالسوداء؟القوالينصتعرفماذا-3

الحنو!إلىالرورتجلبليتعتمدكانتالتىالأساليبما4

الأمريكي؟ا

؟الرقإلعاءعلىاالعادولاتفقتمتى-5

؟واحدةحملةالرقالإسلاميحرململماذا-6

.الرققضيةمعتعاملهفيالإسلامانتهجهاالتيالعساصرحدد-7

دليلاهاترقيقا؟وليعهمالأحرارحطصمنالإسلامموقف!ما-8

فيلهمعمولأكادمماوقارنه،السنةأوالقرآنمنذلكيؤيد

والحديث.القديم

اذكروالأرقاء؟الأحرارلينالإسماليةفيالإسلامساوىكيص9

الإسانية.المجتمعاتفيوأثرهاهذافيقصة

؟لسيدهالرقيقمواءمةعدمحالالإسلامإليهأرشدالذيما01

ولمادا؟

وعيره!ا.المسلميرعندالجنائيةاشقيقمسؤوليةلينقارد11

وما،الرقيقلتحريرالإسلاموضسهاالتيالأساليببعضاذكر-21

هذا؟م!هدله

منيصنعوهو.فيهللكتابةيعدرقيقحيوانيجلدادق

يستخدمونهالناسظلوقد.والعجولوالماعزالأغنامجلود

تعالي:قولهفيالرقذكرجاءوقدبعيد.أمدمنذللكتابة

هناالرقمنوالمقصود3.الطور:منشور!رقفي)

.آدمابنعملصحائف

الجلودغسلطريقعن(الجلدي)الورقالرقويصنع

والدهنالشعرلإزالةعليهاجيريةموادووضع،البدايةفى

وغيرهابالسكاكينوتشطف،إطاراتعلىالجلودتشدثما

بالطباشيرالجلودتدعكوأخيرا،.الحديديةالالاتمن

،اللونبيضاء،السطحملساءتصبحلكي،البركانيوالغبار

للكتابة.صالحة

جلودمنيصنع،الردتىمنناعمنوع.النفيسالرق

النوعهذاويستعمل.الصغيرةأوالعجولوالماعزالحملان

المواثيقمثلالمهمةالخطوطاتكتابةفيالرقمنالفاخر

والوصايا.الجامعيةوالشهادات

والماعز.الحميرجلودمنتصنع.السميكةالرقاق

.للطبولجلوداوتستخدم

غيرجرمذاتنباتيةورقةبغمريصنع.النباتيالرق

يغسلثموالماء.الكبريتحمضمنمزللاردفىمحدد،

منشفافةالورقةيجعلماوهو.الضغططريقعنويجفف

العادية.الورقةعن،أخرىجهةمن،متانةوأكثر،جهة

القانونيةالمحرراتكتابةفيعادةالورقهذاويستخدم

الخرائط.وطباعة

خاصبوجهومألوفامعروفاالرقكان.تاريخيةنبذة

وكيرهمالفرساستخدمه.الصغرىلآسياالقديمةالمدنفي

والادابالمقدسةالكتبتدوينفيالقديمةالحشعوبمن

تدريجياالرقحل،.مق002عامبدايةومنذ.والفنون

فيوشيوعااستعمالأالأكثرباعتباره،البرديورقمحل

إلىالغربفيللكتابةالأولىالمادةالرقهذاوظل.الكتابة

القرنفيالأوسطالشرقفيالمصنوعالورقإليهأدخلأن

فيالرقمحلالنباتيالورقهذاحل.الميلاديعشرالثالث

القرنأوائلفيأوروبافيالطباعةفيهازدهرتالذيالوقت

فييستعملالرقورقلايزالذلكومععشر.الخام!م!

المهمة.الخطوطاتلتدوينالحديثالعصر

؟البرديبمانحطوطةبمالمكتبة،الكتابأيضا:انظر

اللممة.

منمصنوعةرقيقةأوراقأوصفائحالذهبرقائو

الصور،إطاراتسطوحلتزيينغالباتستعمل،الذهب

علىالذهبيتفوقالنوافذ.علىالأشكالونقح!،والأثاث

بريقه.فقدانأوللصدأ،قابليتهوعدمبنعومتهالفلزاتباقي

تسمىبطريقةالذهببأوراقالملساءالسطوحوتكسى

علىالذهبغرويتسمىلاصقةمادةوتوضع،التذهيب

عريضةفرشاةبوساطةعليهالأوراقتوضعثه!،السطح

بقوةالذهبرقيقةتلتصق.التذهيبطر!تسمىناعمة

وكأنهالس!ببدووتجعل،اللاصقةالمادةتجفعندما

صلب.ذهب

القدماء،اليونانيوناستعملالقديمةالعهودفي

رقائقواسيا،،الأوسطالشرقوسكان،والرومانيون

بتغطيةالبيزنطيةوالإمبراطوريةأوروبافنانووبدأ.الذهب

حتىالوسطىالعصورمنذ،الذهببرقائقالصورخلفيات

الفنانيناستعمالالنادرمنأصبححينفي،النهضةعصر

.الحاضالوقتفيالذهبرقائق

الذهب.،التذهيب:أيضاانظر

سماعه،أوبقولهللأشخاصيسمحفيماالتحكما!قا؟

النمطهذامثلويأتي.فعلهأورؤيتهأو،قراءتهأو،كتابتهأو

منمتنوعةأشمكالمنأو،الحكومةمنعادةالتحكممن

الكتبحريةعلىتؤثرأنللرقابةويمكن.الخاصةالجماعات

وعلىوالتلفازالإذاعةوبرامجوالأفلاموالمجلاتوالصحف

إلىأيضاتأثيرهايمتدأنيمكنكما.خطبمنمايلقى

.الفنونمنوغيرهاوالنحتوالرسمالموسيقى
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الديمقراطيةالمجتمعاتفيهابماالمجتمعاتكلأنويبدو

حكامهاشمعرمامتىالرقابةأنواعمننوعااستخدمتقد

المغالاةأنغير.أنفسهمعلىأوشسعوبهمعلىالرقابةبفائدة

ظلفيتتجلىوالإعلامالتعبيرحريةعلىالرقابةتشديدفي

.الحروبزمنوفىالاستبداديالحكم

أخلاقية،ا-:للرقابةرئيسيةأنماطأربعةهناك

دينية.-4،سياسية3-،عسكرية2-

الوقتفيشيوعاالرقابةأنواعأكثر.الأخلاقيةالرقابة

نأالجماعاتأو،الحكوماتمنالعديدتحاولإذالحاضر.

إطلاعدونبالحيلولةوذلكالأخلاقيةالقيمعلىتحافظ

الرقابةتنجموقد.اتباعهاأوأخرىقيمعلىالناس

فرضفيالحقبامتلاكهمالناسبعضاعتقادعنالأخلاقية

اعتقدتماإذاتبرزأنيمكنكما.الاخرينعلىقيمهم

بعضتعزيزالحكومةعلىأنما،دولةفيالعظمىالغالبية

تتعلققوانينعديدةدولوتمتلك.الأخلاقيةالمبادئ

.أعمالمنينافيهاوماالعامةبالاداب

لخططيمكن،الحروبزمنني.العسكريةالرقابة

بالأسلحةالمتعلقةوالمعطاتالقواتتحركوبرامج،المعارك

تمتلكولهذاالعدو.تساعدأنالمعلوماتمنوغيرها

يقومونكنالمراقبينمنعددابلدكلفىالمسلحةالقوات

الخدمةفيالعاملونيتلقاهاأويرسلهاالتيالرسائلبقراءة

يمكنمعلوماتأيةيطمسأوالمراقبويحذف.العسكرية

نأالعسكريةللسلطاتيمكنكماالعدو.منهايستفيدأن

أجهزةوتقوم.أمنيةلأسبابالصحافةعنمعلوماتتحجب

والتلفازوالإذاعةكالصحافة،الدولبعضفىالإعلام

كما،الحروبوقتنفسهاعلىطوعيةرقابةبممارسة

زمنفيالععسكريةالرقابةمننوعأالدولمعظمتمارس

أيضا.السلم

أنواعتمنعحيثالحكوماتتمارسها.السياسيةالرقابه

،المثالسبيلعلى.الدولةعليهالاتصادقالتيالتعبير

أثناءالسياسيةالرقابةالمتحدةالمملكةحكومةمارست

)سابقا(السوفييتيالاتحادذلكومثال.الثانيةالعالميةالحرب

.الأدب،الروسىانظر:.السياسيةورقابته

بشكلالسياسيةبالرقابةالديمقراطياتلاتسمح

تحاولالديمقراطيةالحكوماتمنالعديدانإلا،رسمي

المتطرفة.الراديكاليةالأفكاربعضعنالتعبيرتشجيععدم

الكتاباتأوالخطبتمنعالتيالختلفةالقوانينذلكمثال

منالعديدوتمارس.والشغبالعنفتثيرأنلهايمكنالتي

انتقادأنلاعتقادها،السياسيةالرقابةالديمقراطيةالحكومات

العدو.تخدمالحربومعارضةالحكومة

الدودةتؤثرحيثالدولبعضفيتبرز.الدينيةالرقابة

الدينيالعامالشعوريكونحيثأومعينا،اتجاهاأو،نحلة

بفرضالسلطةبزماميمسكمنيقومقدعندهاعارما.

مثلا،فأسبانيا.الأخرىالنحلوممارساتأفكارعلىالرقابة

منعت،الكاثوليكيةالكنيسةإلىسكانهامعظمينتميالتي

منالبروتستانتوالنصارىالمسلمينالطويلتاريخهاعبر

الأسبانيةالحكومةأنإلاعلنا.الدينيةشعائرهمممارسة

.ام679عامالح!هذارفعت

أساليبمنرئيسياننوعانهناك.الرقابةأساليب

عندماالرسميةالرقابةتفرض.رسميوغيررسمى:الرقابة

فيالتحكمبقصدالقانونالحكوميونالمسؤولونيطبق

غيابحالفيفتبرز،الرسميةغيرالرقابةأماالتعبير.حرية

المسؤولونيتصرفوقدما.جرمايعالجمحددقانون

عليهم،خاصةجماعةضغطنتيجةرسمىغيربشكل

تمارسقدكذلك.الجماعةهذهلاتحبذهماأمرمنعبهدف

الختلفة،الشركاتعلىالضغطأيضاالجماعاتبعض

منعددوهناكبضائعها.بمقاطعةلهابتهديدهاوذلك

التيوالتلفازيةالسينمائيةالأفلامصناعةفيهابما،الجهات

السخطتحنبفيرغبةنفسهاعلىالذاتيةالرقابةتفرض

الخمسينياتمنذالغربفيتردتقدالمعاييرأنغير،العام

العشرين.القرنمن

للجمهور.ماشيءطرحبعدأوقبلالرقابةوتفرض

يمكنطرحها،قبلالمعروضةالمادةفيالتدقيقولدى

مدعضقبولهاأورفضها،أوعليهاالموافقةللمسؤولين

مخالفاموقفايتخذواأنأيضاللمراقبينويمكن.التعديل

.السوقفيطرحهبعدفيلمأو،مجلةأوما،كتابمن

غيربريدإيصالترفضأنالبريدخدمةلمراكزويمكن

استيرادتمنعأنالجماركلمصلحةيمكنكمافيه،مرغوب

المواد.بعض

حريةالتعبير؟حريةبمالدينيةالحريةبمالحريةأيضا:انظر

السينما.صناعة؟المحافة

.البندولانظر:.لرقاصا

سريعةبحركاتيأتيبهالمصابيجعلمرضالرظص

لتعنيعادةالكلمةهذهتستعملالمتنافر.الرقصتشبه

الروماتيزمية.بالحمىمرتبطةحالةوهىشدينهامرقماص

القديسرقصةيسميالسابقفيمميدينهامرقاصكان

أ7-هبينفيماالغالبفيالاطفاليصيبوكان،فيتوس

التحديدوجهعلىالأطباءيعرفولاالعمر.منسنة

فحوصاتلديهمتوجدلاأنهكما،الرقاصمرضمسببات

الناقلالعامليكونوقد.لتشخيصهمحددةمعملية

قبلشهور،أولأسابيعالمريضجسمفيموجوداللعدوى

الظهور.فىالرقاصمرضأعراضتبدأأن
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آخرفيالمريضويصبحتدريجيا،الرقاصمرضيظهر

يجدكما.بسهولةويبكىسرئالهياجعصبياالأمر،

فيباضطرابويمشي،الكتابةفيصعوبةأيضاالمريض

فياتساقعدميظهرماوسرعان،بسهولةويسقط،الغالب

قدالحركاتهذه.والجسموالأطرافالوجهحركات

عندماأسوأالمريضوتصئحالةتماما.غرضبلاتكون

هذهتنتهيوقد.النومأثناءتختفيأنهاإلاقلقا،يكون

ولكنأكثر،وربماأشهر،أربعةإلىشهرينبعدالأعراض

الرقاصمرضالأطباءويعالجأدله.بإذنالمريضمنهايضفى

وتناولالسريرفيالبقاءالمرضىعلىويجب.بالمسكنات

الإجهاد.وتجنبالمغذيةالأطعمة

التي،العضليةالتقلصاتبسببالمرضاسمجاء

ويأتيمتنافرا.رقصاتشبهوالتي،والأطرافالجسمتصيب

الهيستيرياأشكالإحدىمنفيتوسالقديسرقصةاسم

السادسالقرنخلالأوروبافىالانتشارواسعةكانتالتي

عندالشفاءعنيبحثونالحالةبهذهالمصابونوكانعشر.

.فيتوسسانتالقديسضريح

بعضفيتوجدحالةالسنكبرعنالنابخوالرقاص

أما.العقلبفسادمرتبطةوليست،السنكبارلدىالأحيان

ولاتظهرنادرةوراثيةحالةفهىعهنتنجتونرقاحالة

العمر.منتصفمرحلةفىإلاأعراضها

الأرابيسك.انظر:.العرييالرقش

فيالموسيقىبمصاحبةللجسمالإيقاعيةالحركةادقص

لضمنالمثاعرعنمنظمتعبيرطريقةعادةوهو،الغابى

نوعانوهناك،مرئيةإيقاعيةبأساليبالجسمتحريك

والرقص،المسرحيالرقص:الرقصمنرئيسيان

محترفونراقصونالرقصالمسرحيويؤدي.الاجتماعي

الرقصمنالنوعهذاأشكالومن،المشاهدينتسليةبغرض

أما.الموسيقيةالهزليةوالمسرحيات،الحديثوالرقص،الباليه

وهناك،الذاتيةالمتعةبغرضالفردفيؤديهألاجتماعىالرقص

وفقيتممعظمهاالرقصمنالنوعهذامنمتعددةأشكال

يؤديأنيمكنهالشخصأنإلا،محددةإيقاعيةخطوات

هذامنأخرىأشكالفياختيارهمنخاصةحركات

الشائعةالنماذجلبعضعرضيليوفي!ا.الرقصمنالنوع

الرقص.منالنوعينكلامن

والاستخدامالحرجماالأداءمناللونذلك.الباليه

وقد،معينةمعانعنللتعبيروالذراعينللرجلينالإيقاعى

فيالأيطاليةالدويلاتأمراءبلاطفيمبكرةبدايةبدأ

فيفرنساإلىانتقلثم،الميلاديعشرالخام!رالقرن

إلىالهوايةمرحلةمنوانتقلالميلاديعشرالسالغالقرن

أوروبابلدانفيذلكبعدانتشرومنها،الاحترافمرحلة

والعالم.

فيالحديثالرتصمدرسةنشأت.الحديثالرقص

ذلكروادلقناعةنتيجة،الميلاديالعشرينالقرنبدأية

عندفيهالأداءيتوقفجامدفنالباليهبأنالرقصمناللون

اتجهولهذأ.المعنىمنخاليةبلجامدةمحددةحركات

استخدامفيالحريةمنأكبرقدرتوفيرإلىالحديثالرقص

الإيقاعي.للتعبيرالبشريالجسم

الاجتماعيالرقصأشكالمنشكل.البلديالرقص

جيلإلىجيلمنوانتقلالبسطاءوبينالقرىفيأولابدأ

المجتمعاتلتلكالشعبيالموروثمنجزءاأصبحأنإلى

أنواعهأشهرومن.الريفيالرقصأحياناويسمىالصغيرة

والبولكا.الإيرلنديةوالجقالمرلغرقصة

بغرضالناسيؤديهالذيالرقص.الشعبىالرقص

الحيةالموسيقىبمصاحبةيتمأنويمكن.والمتعةالترويح

أجهزةعلىالمسجلةالمولمميقىأو،الموسيقىفرقتعزفها

الشعبي.الرقصانظر:.التسجيل

بعضفيينتشرالرقصمنلون.الشرقيالرقص

نإويقالكتركيا،الأوسطالشرقومنطقةالعربيةالدول

وإيقاعاتأنغامعلىراقصةعادةتؤديه.تركيأصله

الليلي.اللهومنأجواءوفي،منالممبة

تحريكفيالراقصةمهارةعلىالشرقيالرقصيعتمد

هذاانتشروقد.منفصلةأومجتمعةجسدهامنأجزاء

حيث،الغربيةالبلدانبعضفيكثيرةمدارسعبراللون

دان!ر"لم."بيليالبطنبرقصيعرف

الحياةطريقةمنأساممئاجزءانشأ.ال!!زيقيالرقص

أفرادبينتجمعالتيالجوهريةالوحدةيؤكدفهوإفريقيا،في

الرقصفإنولهذا،الواحدةالقريةسكانأو،القبيلة

بهيقوموقد،الأولالمقامفيجماعينشاطالإفريقي

الجميعلكن،الأحيانبعضفيمحترفونراقصون

علىذلكاقتصرولوحتىعامةبصعفةفيهيشاركون

وتشجعهمبالراقصينتحيط،المشاهدينمندائرةتشكيل

الإيقاعي.بالتصفيق

الباليه.؟الشعبىالرقص:أيضاانظر

الشعبي.الرقصبمالرقصانظر:.الريميالرقص

الرقص.ان!:.الشرقيالرقص

ددىدلرقصالتقديديالشكلالشعبيالرقص

تكونتكاد،التاريخمرفعلى.عرقيةمجموعةأو،شعب

بها.خاصةرقصاتلهااتحذتقدالحضاراتمعظم
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الشعبيةالرقصة

"عرفحةالسعودية

عسير"

وآلفتجيل.إلىجيلمنالرقصاتهذهوانتقلت

الشعبيةالموسيقىمنضربوهي،راقصةأغانىالشعوب

.الرقصاتمنكثيرلمصاحبة

أشكالمنشكلاالشعبيةالرقصاتأغلبنشأت

قوىعلىللسيطرةطريقةأوالدينيةالشعائرأو،الاحتفال

الرقصاتهذهمنكثيروحركاتأشكالوبنيت.خفية

الرقصاتمنعددكانفمثلأ،.خرافيةمعتقداتعلى

لهذاأنالبعضلاعتقاد،دائرةفييؤدىالقديمةالشعبية

كانالقديمةالثقافاتبعضوفي.سحريةقوىالشكل

تبعدأوالسعيدالحظتجلبالدائريةالحركةبأناعتقادهناك

السوء.

للاحتفالرقصاتالقديمةالضعوباستخدمت

هناككانتكما.والموت،والزواج،كالولادةبالمناسبات

؟--!--

السعودية.العرليةالمملكةفي""الفحريالشعيةالرقصة

،الخيراتلنيلأوالأمراضلعلاجتؤدى،أخرىرقصات

ونشأت.موقعةفيبالنصرللاحتفالأو،وفيرةكمحاصيل

سمعةلعلاجوسيلةالأصلفيالإيطاليةالتارانتيلارقصة

للاحتفالالأسكتلنديةالسيفورقصة.السامالعنكبوت

فيف!الإنجليزيةموريسرقصةأما.الحربفيبالانتصار

مدربةخاصةفرقتؤديهاومازالت.الخصوبةرقصالأصل

النساء.أوالرجالمن

الشعبيةالرقصاتأكثرفقدت،السنينمرورمع

بعض.وفىللتسليةتؤدىوأصبحت،الأصليمدلولها

الشعبيةالفنونبفرقيسمىماهناكاليومالعربيةالدول

أداءالشعبيالرقصتؤديوهي،الدولةلقطاعاتالتابعة

رقصةفهناك،تقدمالتىالعروضلونمعيتناسب

...الزفافليلةورقصةالصيادينرقصةوهناكالبمبوطية

والموسيقىبالأغانيمصحوبةتعبيريةرقصاتإلوكلها

الرقصأو،البلديالطبلفرقأيضاوهناكلها،المناممبتين

أدواراالراقصونفيهاويؤديللمزمارالمصاحبةالبلدي

الشعبيةالأغانيوبعضأحياناللعصيمصاحبةممتعة

تأتيكثرةيومبعديوماالفرقهذهتكثروهكذا،الخفيفة

لوناالفئاتمنفئةأوجهةأومحافظةكلأستحداثمن

مثلامصرفيفهناكثقافتها،عنويعبريناسبهاالرقصمن

مصر(شحمال)أيبحريأهلوفرقالصعيدأهلفرق

الثقافةقصوروفرقالفلاحينوفرقالسواحلوفرق

الختلفة.

الشعبيةالفنون؟التربيعيةالرقصة؟الرقصأيضا:انظر

العربية.

دلم

.

ا

،

؟"خ"
-ص

ته
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الشماليةأري!افيشعبيةرقصةالترييعلةالرقصة

يرقصوربما،أزواجأربعةمنمكونةمجموعاتتؤديها

مجموعةتسمىدائرةأومرلغ،شكلفيالأزواجا

صفانيواجهحيث،صفوففييرقصونقدرقص.كذلك

بعضا.بعضهمالأزواجمن

يوجه،موجهتوجيهاتالتربيعيةالرقصةراقصويتبع

النداءاتوتتضمن.محتلفةوأشمكالبحركاتنداءات

ال!-رلاعيةرقصةفيوضئفنيأي-)بروميناد(الشائعة

نداءاتالموجهيعطيوربما(،نجمة)كون(،رفيقكحول

هزأجة()نداءاتأو،النداءاتتغنىبمقتضاهاغنائية

موسعيقية.خلفيةمعالنداءاتنطقيتمبمقتضاها

آلاتتؤديهاالتربيعيةالرقصاتموسيقىومعظم

والجيتار.والبانجوالكمان

الولاياتجمئأنحاءفيشمائعةالتربيعيةاشقصة

أنماطنشأت!ما،الريفيةالمناطهتفيلاسعيما،المتحدة

معظموتعتمدوغربها.أمريكاشرقفيمنهامختلفة

منالم!صنةالبسيطةالنماذتعلىالشرقيةأضربيعيةاالرقصات

التربيعيةالرقصعاتأما.مرةكلفييرقصواحدزوج

.معقدةأنماطفييرقصونأزواجعدةفتتضمن،الغربية

الرقصاتمناشترديعيةالرقصاتمنكثيرأخذت

جاءالتيالقديمةوالأسكتلنديةوالأيرلنديةالإنجليزيةالشعبية

جماعاتقامتوقد.الأولاالمستعمرونأمريكاإلىبها

وفي.متنوعةأجببأساالحركاتوأصداءاتابتعديلمختلفة

أش!!النفسهاالتربيعيةللرقصةيكونقدالحاضعر،أ!قتا

المحلية.التعديلاتهذهعلىأساساتقوممختلفة

الحمرالهنوديقيمهاطقوساوور!

المتحدةللولاياتالغربيالجنوبيبالجزء)الأمريكيون(

الأرواحسؤالأن،القديمةالأساطيرتزعمحيث،الأمري!جةا

يسالالرقصةهذهوفي.المحاصيللسقايةالأمطاريردممل

وفي،المطلوبةبالكمياتالأمطاراإرلممالالأرواحالهنود

حلالالمم!!رقصاتمعظمأ!نوداويقيما.المطلوبةالأوقات

الصيف،فصلوفي،الزراعةموسمماحيث،الربيعفصل

طقوسهاالهنودقبائلمنقبيلةولكل.المحاصيلنموأثناء

المشاركونباباغواهنوديقومفمثلاأ،مطار.1لطلبصةات

وشربوالرقصبالغناءالمطرأجلمنالرقصاحتفالفي

رقصةفيأماالصبار.نباتعصيرمنالمصنوعأضبيذا

فيالجر!حيةالحياتاشاقصونالهنودفيضع،الهوبي

المو.إرسالعلىالالهةلتحريضأفواههم

ملكيةلتوضيحتستخدمطريقةا!برقعة

-الرقأحياناويستخدمالورقمنعادةوتصنع.أعتابا

وموادوالجلد-الجودةعاليمعالجحيوانجلدوهو

هناكلكنباليد.المحفورة،ال!صبرقعوأحسن.أحرى

كتابرقعةصنعويمكنأسا.آمحفورةجيدةكتبرقع

علىوعنوانهال!ضابمالكاسمابطبعالسعروزهيدةجيدة

الكتا!.

مأ475عامنحوبألمانياكتابرقعةأولصنعت

نسخأولواستخدمتلاليد.وملونةلسيطةوكانت

دوريرألبرختصمموقد.أم048عامنحوفيمطبوعة

وأصبح.أم651عامتاريخهاعرفكتابرقعةأوا!

بعدلمشواتلعدةلل!سبمفضلةرقعةالمالكنبالةشعار

وأ،المالكاهتمامتمثلبعدفيماأضصاميمااوأصبحت.ذلك

.الأحيانمنكثيرفيمهنته

العددالأعداد؟أنظمة؟العربيةالأرقامانو:.الرقم

لرقم.وا

العار(.)لمحوايرالغازانظر:أ!و!جادرو.رقم

أرقامعشرةمنمجموعةللكتابادوليالرقم

المعتمدةالدوليةالأرقامتفيد.وناشرهبال!ضابتعرف

طلبعملياتتبسيطفيإسبنز،أيضاتدعىالتي،للكتاب

المكتباتوأمناءال!ضببائعويستطيعوبذلك.الكتبشراء

يرسلواأنالكتبمنكبيرةأعدادمعيتعاملونممنوعيرهم

هذهيستخدمونحينأسرعبطريقةالطلباتويتسلموا

الدولية.ال!رقام

أجزاءأربعةمنللكتابمعتمددوليرق!كليتألف

الأولىالمجموعةتسمى.فراغاتأوواصلاتلينهاتفصل

اللغوية،الزمرةتمثلوهي،التعريفمجموعةالارقاممن

مجموعةفيالصفرفمثلا،.للكتابالجغرافيةأو

المجموعةوتسمى.الإنجليزيةاللغةعلييدلالتعريف

.الكتابناشرتمثلوهيالناشر،رموزالأرقاممنالثانية

وتمثل،العنوانرموزالأرقاممنالثالثةالمجموعةوتسمى

وهو،الضبطعددفهوالأخيرالرقمأما.الكتابالحمم

الدوليالرقميدخلفحين.عشرةمنلأقلمخصص

علىيدلالضبطعددفإن،الحا!عوبفيللكتابالمعتمد

الرقمكتابةعندارتكبتقدت!ضنأنيمكناشتيالأخطاء

باليد.

أولأطكتابالمعتمدالدوليالرقمانظاماستعملوقد

اعتمدتهأم969عاموفي.أم679عامبريطانيافيمرة

أطمعا!ر.أ!دوليةاالمنظمةرسميا

-657هـ،أ71-)37أيوبأبو،الركي

فقيهمحدث.الرقيأيوبأبومهرانبنميمونم(.735
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واستوطنبهافنشأ،وأعتقتهبالكوفةامرأةاشترته،قدوةإمام

خراجهاعلىالعزيزعبدبنعمروأستعملهالفراتيةالجزيرة

هاهنامنقطعتأصبعيأنوددت:يقولفكانوقضائها

ولاالعزيزعبدبنلعمرلاوأليا(أصبحلم:)أيأللموأني

هـ.ا80سنةقبرصعبدالملكبنمعاويةمع.غزالغيره

بعضعنروىالعبادةكثير،الحديثفىثقةوكان

وغيرها.الستةالكتبفيمخرجوحديثه،الصحابة

.وعطرةجميلةأزهارلهشائعنباتالشمسرقيب

دواريسمىكمادائما.الشمسالأزهارهذهوتواجه

الشمس.نحوالدورأنالاسمانويعني.الشمس

معظمفيتنموالتيالشمسرقيبفصائلوتنتمي

العقلطريقعنبسهولةويزرعبيرو.سلالةإلىالأماكن

وله،شجيراتصورةعلىالنباتويكونالبذور.أو

سم.06إلى03بينيتراوحوارتفاعه،الفروعمنالعديد

شجرأزهاروتكون.وتجعداتعروقالبيضاويةولأوراقه

تتدرجضخمةعناقيدجدا،الصغيرةالمثمرةالشمسرقيب

النجميةالأزهاروتشكل.وعطرةجميلةأزهارايتجالشمسرقيب

.النباتعلىملونةكبيرةعناقيدالشكل

وكل.الداكنالأزرقاللونإلىالفاغالأرجوانىاللونمن

النجمةشكلليأخذيتسعرفيعاأنبوباتشكلزهرة

الخماسية.

الفانيليا.بيرو،فيالمزروعالشمسرقيبعبيريشبه

رائحةوتشبه.النرجسرائحةمثلرائحةأخرىولأنواع

العطر.هذاالشمسرقيب

فيهااللهيجعلوقد،للمريضبهايتلفظعوذةالر!

رخصلكنهأولا،عنهانهىقد!س!الرسولوكانالشفاء،

اللهرسولأنعنه،اللهرضيأنس،فعنبعد،فيماذلكفي

أورده،والنملةوالعينالحمةمنالرقيةفيرخصك!سف

مالكبنعوفعنصحيحهفيمسلموروى.الترمذي

ترىكيفاللهرسوليافقلناالجاهليةفينرقيكنا:قال

شرك(فيهيكنمالمبالرقىبأسالاعلبفقالذلكفي

الرقيةأنالاحاديثهذهمنيستنبطأنويمكن.مسلمرواه

والتداويالعلاجشركأندون،الجسمأمراضمنتكون

يضعلماللهفإنتداووااللهعباد)ياكل!م!:لقولهبغيرها

قالواواحدا،داءإلادواء،قالأوشفاء،لهوفمعإلاداء

.وعيرهالترمديرواه(الهرمقالهو؟ومااللهيارسول

العينومنالشيطانومسالنفسأمراضمنالرقيةوتكون

نإاللهيارسول:قالتعميسبنتأسماءأنسفيانلحديث

)نعم،:فقاللهم؟أفأسترقيالعينإليهمتسرعجعفرولد

الترمذيرواه(العينلسبقتهالقدرسابقشيءكانلوفإنه

صحيح.حسىبإمشادوالسمائى

فيكثيرةأقوالالسنةفي.الرقىعيغفيوردما

ابنعنجبيربنسعيدعنالترمذيروىمامنها،الرقى

والحسينالحسنيعوذكل!سفاللهرسولكان:!العباس

شيطانكلمنالتامةاللهبكلمات)أعيذكما:يقول

إسحاقيعوذإبراهيمكانهكذا:ويقول(،وهامة

عنللبحاريأخرىروايةوفي.السلامعليهموإسماعيل

)أعيدكما:يقولوحسيناحسنايعوذالنبيكان:عباسابن

عينكلومن،وهامةشيطانكلمنالتامةاللهبكلمات

السلامعليهإبرأهيمفإن،أولادكمبهاعوذواويقول(لامة

وفي.السلامعليهماوإسحاقإسماعيلبهايعوذكان

النبيأنعنها:اللهرضيعائشةعن،للبخاريثالثةرواية

:ويقولاليمنىبيدهيمسح،أهلهبعضيعوذكانعدب

إلاشفاءلا،الشافيوأنتاشفه،الناسرب)اللهم

منشيءقراءةومنهاسقما(.يغادرلاشفاء،شفاؤك

.المأثورةالأدعيةوبعضالقران

عنحديثاالجامعفىالترمذيأورد.الرقيةعلىالأجر

أخذأجازء!اللهرسولأنفيه!ن،الخدريسعيدأبي

حسن.حديثوهوالعقربلدغةفيالرقيةعلىالاجر

أيضا.غيرهاعلىالأجرأخذويجوز

حديثفيذرأبيوعن.والإنسالجنمنالاستعاذة

منيتعوذأنأمرهص!هس!اللهرسولأنأحمدالأمامأخرجه

لأن،المرضغيرفيذلكويفعل.والجنالإنسشياطين

يؤذيقدكافرهمولأن،المسلمومنهمالكافرمنهمالجان

ايةويقرأوالمساءالصباحبتعويذاتشحصنلمإذا،المسلم

فهي.فراشهإلىأوىوإذاصلاةكلدبرفيالكرسي

الله.سابنحافظة

وأإبليص،قوةتحيمعملية.النصرانيةفيالرقية

ما.شخصعلىتسيطرأوتؤثرالتيالشريرةالأرواح
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حياةفيشمرقوةشكلفىإبليسوجودالرقيةتفترض

إبليسيغريفقد.كثيرةبأشكالفيهموتؤثر،الناس

ارتكابأوالكذبمثلخاطئاشيئايعملأنماشخصا

مؤقتايتحكمبأنماشخصعلىيسيطرأنويمكن،جريمة

علىأوشخصعلىشريرةروحتسيطرماوعند،بدنهفى

تحدثوقدممسوسأوملبوسالفردإنيقالأعماله

وأ،عاديةغيرقوةلهتكونأو،تشنجاتالملبوسللشخص

منالتحققويصعب.واضمحعتفسيربدون-باللعناتيصيح

أسبابتنئكلنانيمكنالظاهرةلأن،المسأواللبس

يعانيممنالحقيقةفىالمصابالشخصيكونفقد،أخرى

بدنى.أوعقليمرضمن

والنحلالنصرانيةبعفالطوائفأصحابإن

والأرواحالشياطينلإخراجاحتفالاتلهمالأخرى

أخرجقدالمسيحأنالجديدالعهدفيورد.الشريرة

تعاليموفي.لإخراجهمالقوةتلاميذهوأعطىالشيارون

علىتتلىصلواتتقام،الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسة

الملبولر.الشخص

وظيفةالكنيسةأنشأتالميلاديالثالثالقرنوفي

بهذهالكهنةيقومأنويمكن.الشريرةالأرواحطارد

بطردللقيامالأسسقفمنإذنايحتاجونولكنهمالوظيفة

وبركةالكنسيالتعميدطقسيتضمن.الشريرةالأرواح

منالحمايةاللهفيهايسألصلوات،المقدسينوالماءالزيت

الشياطين.هجمات

-؟هـ،2-؟ووور*)اللهرسولبئترقية

أسلمتحينأسلمتخويلد.بنتخديجةأمهام(.462

حينأخواتهامعظ!تاللهرسولوبايعت،خديجةأمها

وأمره.النبوةقبللهبأبىبنعتبةتزوجهاالنساء.بايعته

أبيذمفىقرآنونزلصتنيهبهالرسولابتعثلمابطلاقهاأبوه

معهوهاجرت،عفانبنعثمانتزوجهاثم.ففعل،لهب

أولوكاناالثانيةثم،الأولىالهجرةالحبشةأرضإلى

الذيالوحيدوهو،عبداللهلعثمانولدتإليها.المهاجرين

هاجرتثممكة،إلىعادتصغيرا.ماتأنهإلا،أنجبته

موتهامرضبدأإليها.زوجهاهجرةبعدالمدينةإلىمنها

بدر.غزوةقبيل

.عفانبنعثمانعلب،محمدان!:

؟هـ،417؟)القيرواليالرقيق

المعروف،القاسمبنإبراهيمإسحاقأبوأم(.26-0

كان.القيروانأهلمنأديبمؤرخ.الرقيقابنأوبالرقيق

مصرإلىورحل،قرننصفزهاءالصنهاجيةالدولةكاتب

الحاكمإلىزيريبنباديسمنهديةهـيحمل388عام

وصفه.الأرجحعلىفيهفتوفيوطنهإلىوعاد،الفاطمي

شعراءفيالزمانأكلوذجكتابهفىالقيروانيرشيقابن

الطبع،لطيفمحكمه،الكلامسهلشاعر:بأنهالميروان

وهوالأخباروتأليفالتاريخوعلمالكتابةالمسمعليهغلب

ابن:المقدمةفيخلدونابنعنهوقال.الناسأحذقبذلك

ولم.بالقيروانكانتالتىوالدولإفريقيامؤرخ،الرقيق

الأدباءمعجمفيياقوتونعتهمقلد.إلابعدهيأت

إفريقياتاريخومنها:،كتبهأسماءوأورد،بالكاتب

السلوكونظمالنساءوكتاببممجلداتعدةمنوالمغرب

مخطوطة.كتبولها!للوك؟مسامرةفي

الأخرىوالنفاياتالصدفمنكومةالأشيا،كام

الركاموهذا.أثريموقعفيالأوائلالسكانخلفهاالتي

فيهاعالقالتيوالقرىالمعسكرأتنفاياتأكواميمثل

الافإلىبعضهاتاريخويرجعبعيد.زمنمنذالناس

العظاممنمصنوعةمعداتالركامويحوي.السنين

طعاما.تتخذكانتالتيالمحاروأصدافوالحجارة

وعظامالفخار،منقطغاالأحيانبعضفىويحوي

الذينالاثارلعلماءويمكنأحيانا.والبشرالحيوانات

والعاداتاليوميةالحياةترتيبإعادة،الركاميدرسون

كتابةقبلعاشواالذينأولئكعندجديدمنالمتغيرة

ريخ.التا

فيالركاممنالنوعهذابدراسةمرةأولالعلماءقام

تعنيدنماركيةكلماتإلىيرجعركامومصطلح.الدنمارك

أجزاءفيالنفاياتأيضاالناسدرسوقد،ا!لطبخمخلفات

وقدونيوزيلندا.وأسترالياإفريقياوفيأوروبامنأخرى

أمريكافيالأكواممنالكثيرالأمريكيونالهنودخلف

الشمالية.

الثدجي،النهريحمدهاوأحجارطينالجليدياوولم

أيضايعنىالجليديوالركام.الثلجيذوبعندماوتترسب

وأ،سطحهعلىأو،ثلجينهرفىالموادهذهمنطبقة

الثلجحافةعلىتترسبالموادهذهمنمستويةغيركومة

الوديانفي،الثلجيالنهرجانبيمنكلوعلى.الذائب

التيالأحجارمنقطعتوجد،الجبالبينتقعالتي

هذهوتكون.قريبةمنحدراتمنالثلوجعلىتدحرجت

.الجليديالركامالقطع

يكونانفإنهماجبليان،ثلجياننهرانشحدوعندما

ركامالتصيرالجانبيةالجليديةالركاماتوتتحدثلجيا.نهرا

وعلىالمركبالثلجيالنهروسطفىأوسطجليديا

الجبلى،الثلجيللنهرالثلجيةالواجهةتبقىوعندما،امتداده

المنصهرالثلجفإن،مستقرةثابتةالقاريةالثلجيةالمساحةأو



الحليدطريقعنالمترسبينوالطينالصخرمنيتكونالجليديالركام

الصورةهذهفىيظههرالذيالحليديوالركام.جليديلهرفىالدائب

سويسرا.حنوبيفيالحليديتيودولنولهايةعنديقع

هذهوتكون.الثلجيالنهريحملهاصخورايخلف

غيرسلسلةأيفصليا،ركاماأونهايةركامإماالصخور

الركاماتوبعض.والمنخفضاتالمرتفعاتمنمستوية

هائلةجليديةمساحاتمنتكونتالتيالمستقرةالجليدية

هيئةعلىتكونالجليديالعصرمنجبليةجليديةوأنهار

رقيقةفطبقةالأرضيالركامأما.التلالمنطويلةسلسلة

حافته،عندأوالجليدتحتترسبت،المعادنمنمصتويةغير

ويقل.الجليديتراجعحيث

المثلجة.:أيضاانظر

(.السحب)أنواعالسحبانو:.افيمرعام

العظمةمعالفخذعظمةعندهتلتقيمفصلادقي

المفصلة،مثل،الركبةوتتحرك.السفلىللساقالكبيرة

.أخرىإلىجهةمنقليلاوتتحركتدورأنويمكنها

عرضةإنهاإذ،المفاصلمعظممنللتلفقابليةأكثروالركبة

الركبةإصاباتومعظمالزائد.النشاطعندكبيرةلضغوط

منتنتجالأخرىوالرياضاتالقدمكرةفيتحدثالتي

المفصل.التواء

صغيرةمثلثةمسطحةعظمة(الركبة)غطاءوالرضفة

معمباشرةبطريقةموصولةليستوهي.المفصلمقدمةفي

فيبقائهاعلىعظميةأربطةوتعمل.أخرىعظمةأية

مكانها.

الساق)عظمةوالظنبوبالفخذعظمةوتتصل

)أنسجةبالأربطة-ا:هيطرقبثلاث(الكبيرةاس!فلى

962تتفعامر،كسبير

إبرئم(-د--!

روعضلة3،!!روعظمةغ
لإو!برالفخذلأأ

،!،.\!

!،/إ

7صلملم!37!!!\6ضفةلر!ء

بر1جمع،3أ،يلأكاء--دكا7؟

11لم،لأ.9برأ،-ء-3ء!!إ

13)األمأليأأأ،لأ؟،ا

12أإلأ1لأ؟!ح!،1*!033لأنرعثبر

3-"!أ!أ/7لأفيإ؟%11/ررص.:

\!في1*3،،ص/!،..:أابلظسولاأ!!لأ7ع!؟ص!ء3:؟

!!./،س%+!لأ،ا

دالةأأأعلملمأالشطةلمط،

؟أاإر.أ!خيبئمر

السفلىالساقبعظمةالفخذعظمةعندهتلتقىالذيالمفصلهىالركبة

العضلاتوتعمل.المفصلالرضفةوتحمى(.اليمين)إلى،الظهمبوبالكبيرة

اليسار(.)إلىتثبيتهاعلىالاربطةوتعملواستقامتها.الركبةثنيعلى

زليلية.بمحفظة-3،بالعضلات-2بالوتر(،شبيهةقوية

هيالركبةوأربطة.بالمفصلالزليليةالمحفظةوتحيط

وهذه.والظنبوبالفخذعظمةبينالأقوىالموصلات

مكانها.عنالتزحزحمنالعظماتتمنعالأربطة

عنمسؤولةالعضلاتمنمعينةمجموعةوتوجد

إبقائهاعلىأخرىمجموعةتعملبينما،الركبةثنيحركة

العضلاتالأوتارتسمىحبالوتربط.المستقيمالوضمعفى

.بالعظام

الزليليالسحائليسمىسائلاالزليليةالمحفظةوتفرز

الزليليالمسائلويغذى.الخامالبيضبياضيماثلالذي

بينها.الاحتكاكويقللالمفاصلسطوح

السائلمنكميةإصابتهاعندالزليليةالمحفظةتفرزوقد

السائلهذايسمىالأحيانبعضوفي.ينبغيمماأكثر

الركبة.ماءالفائض

عظمةأطرافالغضروفيسمىناعمنسيجيغطي

علىالعظامالنسيجهذاويساعدالفخذ،وعظمةالساق

وذالغضروفأنوبمابعضا.بعضهافوقبسهولةألانزلاق

.كوسادةأيضايعملفهومنطاديةطبيعة

المفاصل.تنظير،الرجل؟المفصل:أيضاانظر

بعد!لىربرمرتفعاتتقع.صدفعاتركسيي،

بهاأستراليا.جنوبىأوجستابورتشماليكم026

والذهب،،النحاسمنها:،كبيرةمعدنيةرواسب

،جاف،الشكلمحدبسهلوالمنطقة،واليورانيوبم

اكتشفوقد.الرياحصقلتهاالتيبالاحجار،ومغطى

عاموفي.ام769عامفىمرةلأولفيه،النحاس

فىوالتوسع،المنطقةلتنميةخططوضعت،ام979

بها.الموجودةالمعادنعنالكشفعمليات



مايلورركسهام027

كدويدشرقيجنوبفيمقاطعةمايلورركسهام

وتمئركسهام.نسمة006131سكانهاعدديبلغويلز.

وهيغربا،الجبليةوالمناطقشعرقاالمنخفضةالأراضيابين

التخميرصناعاتهاوتضما.مركزيوسوقصناعيةمدينة

فيويوجدالفيديوتسجيلوأجهزةالإفطارحبوبوصناعة

الألبانصناعةوتعد.أ!علبواللحديدحصبيرمصنعبريمبو

أسامميا.زراعيانشاطا

كلويد.:أيضانظرا

حغرافي.م(5091-0831)إليزيه،ركلوس

الشماليةوأمري!صاأوروباأقطاربينكثيراسافرفرنسي

أصلمظاهروصفوهوالأرضكتبهأشهرمن.والجنوبية

الأرض،العالمجغرافيةهوآخركشابوله.الطبيعية

ويقعالمحتلفةأصمالعامناطة!أ!صفمحاوأسةوهو.والسكان

إلىدراصعاتهبعضفيركلوسيشيرجزءا.عشرتسعةفي

تربةمنالملائمةالظروفيرحإلى،الأوروبيينتفوقأن

ويرىجنسهما.تفوقبسببوليسوموقعومناخ،خصبة

)في!عطحهاكشفالتيأ!حيدةاالقارةهيأوروباأن

صحيحة.حريطةولها(عهده

إنجلتراشعروبشاير،فيمحليح!صمذاتمقاطعةادفى

.001371سكانهاعدديبلغتلفوردبلدةمنإدارياتدار

وتضم.تلفوردمنأجزاءوويلنجتونوأوكنجتصدوليوتعد

الهند!عيةأصناعاتواالحديدصناعةالتقليديةالصناعات

قاعةوتقعالنمو.فيالحديثةالتكنولوحياتستمربينما،الثقيلة

تلفورد.قربالمحليةالمعال!اأحدوهيركن

شروبشاير.:أيضانظرا

كنيسة.وستمنستر،انظر:الشعراء.ركن

.()الحدائهلندنانظر:.المتكلمينركن

علىأيملق،مشتركتعبيرالشراعيةالألياحركوب

الأمواجمقركوبهما:متشالهتينمائيتينرياضتين

الرياضتين!طتاوتستخدم.الأمواجعلىوالإسراعالمتكسرة

شراعذوأمواجركوبلوحوهو،شراعذاخشبيالوحا

لوحممتطيويرحب.اللوحمنتصففيبساريةمربو!أ

يعدربينصا،المتكسرةالأمواجامقممتطيمثل،الأمواجركوب

مثلسرعةبأقصىالمسطحةالمياهعبرالامواجعلىالمسرغ

إنىيحتاحالمت!صسرةالأمواجامقحوبرفإنولذلكالبحار.

.اطرياحالأمواجاعلىالإسرايحتاجبينما،الأمواجا

المتكسرةالأمواجام!تركوبألواحمعظمطوليزيدلا

فإنه،الأمواخاعلىالإسراعلوحطوأطأما.م1.2على

علىالإسراعالمسماةالرياضةلمجضمنالشرايمةالألواحركوب

.الرياحتد!عهاألواحمقع!الأفرادا!يهايتسابقالأمواج

نوعكلعلىالساريةربطويتم.م7.3و3بينيتراوح

تسفللراكب،مفصليةوصلةبوساطةالألواحانوعيمن

.اللوحتوجيهمنيمكنهمما،اتجاهأيفيالشراعبتحريك

!رةلأولالأمواجركوبلوحاختراعبراءةسجلتوقد

.أم969عامفي

الشخصيقوم،مثيرةمائيةرياضةالأمواجرعوب

فيعادةذلكويحدثالأمواج،افوقأطفوبافيها

هذهمنبهامعترفأنواععشرةوتوجد.المحيطات

لاستخدامالأمواجركوبهيشيوعاوأكثرها،الرياضة

فقط.الأمواجركوبأحياناوتسمىالألواح

ثم،لوحعلىبالوقوفالرياضةهذهفيالمشاركيقوم

ركوبأنواعكلوتقتضي.الموجةقمةطولعلىينزلق

علىللحفاظ،ورضعاقةمناسبةبسرعةالا!شجابةالأمواج

علىتماماينطبقماوهذا،الناجحللأداءالمطلوبالتوازن

.ال!لواخباستخدامالأمواجاركوب

استعدادا،اللوحفوقبطهعلىالأمواجراكبينبطح

بعدماإلىيديهبكلتابالتجديفيقومثم،الموجةلركوب

الأمواخركوبمصطلحات

يميا.أويساراالموحةوحهعرالطفويعي:الموجةتصيد

الشاطئ.منقريباوتضعفتسكسرالتىالموحة:الشاطئكسر

المتححصيحمومترأ5،طولهالأمواحلر!ص!وح:الركبةآلةأولوح

ركوله.عدركبتيهعلى

معظمطولويبلبئ:الأمواحرحص!ألواحم!!ب:البطنىاللوع

انحناءذاالاماميطرلهاويكونهـهـواحدمناقلالمطميةا،لواح1

.فوثإلىسسيط

الموحة.فيا!صامةاالقوةأوالطاقةاللصدر:

غيرمتلاطماالمتمديدالهواءجعلهاسدياالماءفهـإلىالبحر:هياج

الأمواح.اركو!صالبمارسة
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9!جال!ححميم

+ب!،ع!!الم3بر-؟سحلا!!لا--بر

?!ءلأ،!!+!3

-ص!حؤ!!!!3ج!ع!ى--ص!3يصركاكاخ-ا!لاى--!سكو6*!!.!ا

+-!بر!ب!كلط!!ر93

""*،!*خ!!لا-

حلاكخ!!!!لالمكاطص!!كا-ول7!خلا

ك!2!?3!4،
بخ-،!كا-؟ص7لأ!ربر

ب-فيبر!3!!كأ!ؤولأش!!كاح!ح!ء"

--يزطركضك!

يديهمملتابالتحدي!الموجةراكبيقوم.اللوجةركوبمراحل

مشصبا،الراك!!ىاللوحالموحةترشع"هـعغدما،السرعةاجكتمسب

الشاطئ.باتجاهاطوحاموحهاالأماميةقدمهعلىتقلهويضع

الجانبتسميالتيالموجاتتكونعندهايبدأالتيالنقطة

في-الاقلعلىمتربارتفاع-موجةتبدأوعندما،الخارجى

مقدمتهافيليكونالشخصيجدفالشاطئإلىالتحرك

حاملةاللوحرفيفيالموجةتبدأحالمامنتصبايقفثمتماما،

منأجتمكن،ثقلهالشخصوينقل.الشاطئباتجاهإياه

الواقعةالساكنةالمياهأي،الموجةوجهعبراللوحتوجيه

.مباشرةالموجةقمةتحت

راكبوأما.اللوحمقدمةعلىالمهرةالأمواجراكبويقف

وذلك،الو!مطمنقريبافيقفون،خبرةالأقلالأمواج

الأمواجلراكبىويمكن.اللوحفيأفضلبتحكمليحتفظوا

درجة،436.الدورانمثلالصعبةالمناوراتبعضأداء

الانسيابية،بالدحرجةالقياميمكنهمكما.كاملةدورةأي

الموجة.وجهوأسفلأعلىالطفوأي

سايمونلوحالأيامهذهالأمواجراكبيكليستخدم

تسمىالوزنخفيفةقويةبلاستيكيةمادةمنالمصنوع

مترينو81.بيناللوحهذاطولويتراوحبولييريثين،

سم،5.7حواليسمكهويبلغتقريبا،مترنصفوعرضه

كجم.9و5.4بينفيتراوحوزنهأما

الأمواجركوبعلىالأمواجراكبيمنكثيريتدرب

عليهابالطفوالامواجوبركوبالشاطئعلىبالجري

تبدأحتىينتظرواأنعليهماذلكيمكنهموحتى.بالجسم

مابأداءيقومونثمالشاطىء.باتجاهالتحركفيعاليةموجة

معاضمهماثمأولاالرجلينفتحأي،المقصبرفسةيعرف

علىرفساتبعدةالسباحةوبعد.أ!شاطئااتجاهفيبحدة

مقوساأدحمفلإلىرأسهالموجةراكبيخفض،الموجةقمة

تدفعهوبذا.جانبيهإلىمستقيمتينيديهيضعثم،ظهره

!مبالقر!ركخليج

الواقعحلئجيرفيس

ويلريكو!عاوتجموبي

ممطقةوهيبأممتراليا

.الأمواجلر!ص!شائعة
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تأخذوعندما.الوضعهذافيوهوالشاطئإلىالموجة

الخار!إلىايديهماللأموأجراكبويدفع،الضعففىالموجة

وهكذا.حركتهممنليبطئواأرجلهمبينماويفرجون

ومعرفةبالتوازنإحساساالموجعلىالجسمطفويعطي

علىالأمواجلركوبجيدانتدريبانوهمابالأمواج

لألوإخ.ا

فيرياضةأقدمأنهعلىالأمواجركوبيصنف

بجزرالآنيعرففيماالناسمارسفقد،المتحدةالولايات

كولمبوسكريستوفريبحرأنقبلالأمواجركوبهاواي

الأمواجركوبانتشرثمأم،294عامالجديدالعالمإلى

أوائلفيالأخرىالعالمأرجاءإلىالمتحدةالولاياتمن

.الميلاديالعشرينالقرن

خاصةالأقطارمنكثيرفىالانالأمواجركوبينتشر

وجنوبوبريطانياونيوزيلنداوأسترالياالمتحدةالولايات

والبرازيلواليابانوالمكسيكوالأرجنتينوفرنساإفريقيا

الأموأجلركوبالعالميةاللجنةوترعىوفنزويلا.وبيرو

المحترفينالأمواجلراكبيمشويا،الدوليةالبطولاتمنافسات

.والهواة

منافسةالحيلركوبمباراة.مياراة،الخيلرعوب

بركوبالخيالةيتنافسحيث،الخيلركوبرياضةفي

متنوعة،حواجزمنسلسلةفوقالقفزفيالأمهارأوالخيل

الحواجزهذهوتشمل.المنافسةلهذهخصيصاأعدت

اصطناعية،وجدرانا،متوازيةوقضباناوأسوارا،،بوابات

مثل،،ثابتةحواجزأيضاالمنافساتهذهبعضوتشمل

وفي.مائيةمنطقةفوقالقفزأو،الثابتةوالأسيجةالسدود

بعضعنبعضهمايبعدانأكثرأوحاجزينوجودحالة

الحواجزالحواجزهذهمثلتسمىام،2عنتقلمسافة

وينتشرأم7،حواليالحواجزارتفاعيبلغ.المشتركة

يبلغقدالتيالمائيةالمنطقةباستثناءم22.)حواليعرضها

)حاجزأوكسرحاجزمثلوالحواجز.م25.4طولها

الثلاثيةالعوارضحواجزأو(والقضبانالسياجمنمشترك

النموذجيالسباقلمضمار.وانبساطارتفاعمنهالكل

التيالمضاميرأنغيرحاجزا،21و01بينتتراوححواجز

منأكثرحواجزلهايكونقد،دوليةمنافساتعليهاتجري

ذلك.

،م065إلىم025حواليمنالمضاميرأطوألتختلف

عندهتنتهيأنينبغىمحدد،وقتهناكيكونماوغالبا

تتراوحالتيالخيولبسرعةذلكيرتبطماوعادة،المنافسة

الدقيقة.فىمتر004و003بين

ويتم،نقديةجوائزعلىللحصولعادةالخيالةيتنافس

والمحليةالعالميةالمسابقاتفيوأمهارهمخيولهمتصنيف

،والطولالعمرعلىجزئياتعتمد،معينةدرجاتحسب

ومعظمعليها.حصلواالتيالجوائزعلىأساسيةوبصفة

منتكونالحواجز،سباقفيتشاركالتيالفائزةالخيول

حتىالمنافسةمواصلةبعضهاويستطع،الضخمةالخيول

العشرين.سن

الجدولعلىعادةالدرجاتتسجيلنظامويعتمد

حالةفيمثلاالقفز.أخطاءيسجلوهوأبجدولالمعروف

عدمحالةوفيأخطاء،4تحتسببحاجزالاصطدام

للمرةأخطاء3تحتعسبالقفزالحصانرفضمثل،الإذعان

تحتسبالسقوطحالةوفي،الثانيةللمرةأخطاء6والأولى

فيالقفزلخالفاتأخطاء4العادةفيوتحتسبأخطاء8

الزمنتجاوزهلدىزمنيةأخطاءالخيالويرتكب.المياه

عنناجمةلأخطاءزمنيةجزاءاتعليهوتحتسبالمحدد،

جولاتجميعفيسجلجالجدولأما.الطاعةعدم

وأالأخطاءاحتسابويتم،الزمنيبالعاملالمضمار

بالثوانى.تقدرزمنيةجزأءاتبإضافةالخالفات

القويةالخيولرياضةالحواجزعلىالقفزرياضةتسمى

العاليةالحواجزفوقالقفزعلىوقدرتهاقوتهاتقاسبحيث

منتكونكبيرةفرديةحواجزشضمنمضمارعلىوالجري

حتىتقفزأنالقويةالخيولوبإمكانحواجز.6إلى4

فيالمسجلالعالمىالقياسيالرقمأماتقريبا.مترينارتفاع

.م4.2فهوالعالميالقفز

منخاصطالغوذاتمتعددةأخرىأنواعتوجد

الرقمرياضة:مثلالحواجز،علىالقفزرياضةمنافسات

والسرعة،والقوة،المزدوجوالمجمع،المجمعورياضة،الأعلى

العستوالعوارضوالأبعاد،والخطأ،فقطبمساركوتقيد

الحواجزعلىالقفزمنافساتتشتمل.ال!سارعةوالضربة

هيوهذه،أربعةأوخيالةثلاثةمنفرقبينمبارياتعلى

الألعابذلكفىبما،العالميةالبطولاتسماتبعض

الأوليمبية.

منواحداجزءاالحوجزعلىالقفزمباراةتشكل

الخيل،بتجاربتسمىالتي،الخيلركوبمنافسات

مباراةفي.الألعابمباراةأوالثلا"نةالأياموأحداث

أنواعثلاثةفىوالخيلالخيالةيتبارى،الثلاثةالأيامأحداث

مباراةهيالأولىالمباراة،متتاليةأيامثلاثةلمدةالألعابمن

واستجابتهاالخيلطاعةاختبارفيهاشم،التهذيب

فيهاويتمالريفعبرسمباقمباراةفهيالثانيةأما،للضوابط

يبلغمعقدمضمارعلىاحتمالهاوقوةالخيلسرعةاختبار

الريفعبرالسباقمباراةتشملأكثر.أوكمأ6طوله

القفزعنالخيلامتناعويشكلعليها،القفزينبغيحوأجز

الحواجزعلىالقفزرياضةأما.جزائيةمخالفاتوالسقوط

القفزرياضةوتعتبر.المبارياتهذهمنالثالثةاللعبةفتشكل
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علىالقفزرياضةرواد

جونأمثالالحواجز

المتحدةالمملكةمنويتكر

عريضاحمهوراجلبوا

الرياضة.لهذه

وأسترالياأوروبافيخاصةشعبيةرياضةالحواجزعلى

بعضتربيةوتتم.والجنوبيةالشماليةأمريكاوفيونيوزيلندا

ويوجد.الرياضةمنالنوعهذامثللممارسةخصيصاالخيول

مناسبة061منوأكثرالمحليةالمناسباتمنالعديدهناك

وتتمأوروبا.فيسنوياتنظيمهايتم،وعالميةقوميةاحتفالات

هذهمعظملانتقريباالسنةمدارعلىاللعبةهذهممارسة

.المغطاةالملاعبفيتنطمهيتم،الرئيسيةالألعاب

علىالحواجز،علىالقفزمنافساتمعظمتنظجميتم

الحواجز،علىالقفزرياضةاتحاداتبوساطةقوميأساس

ويسجلون،القوميةالاتحاداتإلىالخيالةينضبمحيث

بتنظجمالقوميةالاتحاداتوتقومفيها.امهارهمأوخيولهم

وتصنيفاتهمبدرجاتهمتفاصيلمعوالخيالةبالخيلقوائم

الذي،الدوليالفروسيةاتحادالمحليةالاتحاداتوتتبع.الحالية

الحواجز.علىالقفزلرياضةالدوليةالمنافساتينظم

الدوليين:الحواجزعلىالقفزأبطالقائمةتشمل

منسايمونوهوجوفرومانوتوماسفرنسامنبييرديوراند

الولاياتمنبورلينهانوليسلىكورسنسكىوآنالنمسا،

والوينأيرلندا،منماكينوايدي،الأمريكيةالمتحدة

وجوننيوزيلندا،مننودوماركألمانيا،منشوكيمول

.المتحدةالمملكةمنويتكرومايكل

كلالناسلملالونالمتعهتجلبرياضةالزوارقرعوب

بتجديفيقومونعندمامتعةيجدونالناسمنفكثيرعام،

صيدهوايةيمارسونعندماأو،بحيرةعبرالكنوقوارب

يستهويهممنوهناك،التجديفزوارقمقعلىالأسماك

بسرعةالانطلاقأو،الشراعيةبالزوارقالماءعلىالانزلاق

الالية.الزوارقفيهائلة

السفن.منحجمأأصغرعادةالزوارقتكون

البحارأوالمحيطاتعبرالإبحارالزوارقمعظمولاتستطع

لأغراضالمسافرينأوالبضائعلاتحملأنهاكما،الواسعة

وأصغيرةمحركاتالزوارقمنكثيروتستعمل.تجارية

فتستمدالسفنأما،محركةطاقةلتكونالأشرعةتستعمل

ضخمة.محركاتمنطاقاتها

الزوارقأنواع

الزوارقهما،والاستجمامالمتعةزوارقمننوعانيوجد

مابينمنهماكلطولو!راوح.الشراعيةوالزوارقالآلية

علىمايطلقوغالبامترا،35علىومايزيدتقريئاأمتارثلاثة

.يخوتاسمأمتارتسعةعلىطولهايزيدالتيالزوأرق

محركاتأوخارجيةبمحركاتتسير.الاليةالزوارق

هذهبعضويجمع(الهيكلداخل)محركاتداخلية

تسمىواحدةوحدةفىالمحركينكلامزاياالزوارق

خارجيا.-داخليامحركا

يستطجعثمومننوم،بغرفالاليةالزوأرقبعضتزود

النومزوارقوتسير.الزوارقهذهمتنعلىينامواأنالناس

بمحركاتأوداخليينمحركينأوبمحركهذه

مترا35الاليةالزوارقأكبرطوليبلغ.خارجية-داخلية

بمحركينالكبيراليختويعمل.الاليةاليخوتوتسمى

مثل:الثمنغاليةالمعداتمنكثيروفيه،داخلهمثبتين

الملاحةوأجهزة،اللاسلكيةوالهواتفالرادار،أجهزة

تسمىبأشرعةالاليةاليخوتبعضوتزود.الإلكترونية

الآلية.الشراعيةالزوارق

منعديدةأنواعهناك.الزوارقمنأخرىأنواع

التجديفوزوارقالكنو،زوارق:مثلالصغيرةالزوارق
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كافة.العالمأنحاءفىالزوأرتاممتخدامفيالحاصلا!سريعاالتطورعلىالمتحةروارقم!المتبايمةالأحجاماكثرةتدلالزوارقأنواع

مزودةأوشراعيةزوارقوسها،أجختاوحج!الكنوحجمب!!الرسمفيموضحةهيكماالروارقأحجاموتتدرح

نأنجد!مثلا،أخرىامشحدأماتكذلكولهاوالترويحأشعةفىالزوارقمعظموتستخدم،محركأوبمجاديف

.كمنازلمعدةروأرقفيسمكىالأسروبعص،تجاريةلأعراضرالمسافريننقلفىتستحدمقدالحوامات

خارجيبمحردزورق

مأ8،ب!!وارقإاهذهطولويتراوح.المعسطحةوالزوارق

لالتجديف!الماءفيال!صوزوارلىوتسيرتقريباءم5،وه

التجديف،زوارثتسيربينما،اليدينفيمحمولبمجداف

أما.الزورلىحالبيعلىالمثبتةالعاديةبالمجاديفبالتجديف

فوقهتسيرالذيالنهربدؤ!اعفتسير،ألمسطحةاالزوارت

الزوارقوتستخدم.أجدينافيمحموأ!عمودبوساطة

.السباقوفيوالا!متجمامالنزهةفيالشراعية

منبأكثرالشراعيةأوالاأجةاشوارقبعضرتزود

زوارقالهي!ص!ثثنائيةالزوارقوتسمىواحد،هيكل

تكونالتيالزوارقأما،القطمرانزوارقأومزدوجة

ومن.ثلاثي!زوارقبالعممفتعرفهياك!ثلاثةذات

العائم()المنزلالسكنزورقالأخرىاالزوارقأنواع

أجيتامث!!تماما،أعحياةمهيافيهالوضمعيكونالذي

المياهفيافىوارقهذهوترسعو.اليابسةعلىالموجود

أسريعاالمائيالزورقأيضاومنها،المحميةالساكنة

يرتفعيجعلهبأسلوبيصممالذي(الطائرة)السفينة

هذهمقدوروفي،الجناحينتشبهدعاماتعرالماءفوق

الأخرىاا!لأنواعسرعةتفوقبسرعهتسيرأناكوارت

.الزوارقمن

فقط.محددةمهامإنجازفياشوارقمنكثيرتستخدم

حرسيستخدمهاالتيالإنقاذزوارق:ارقالزوهذهومن

دورياتوزوارقالصيد،قواربو،والعبارات،السواحل

.القاطرةوالزوارقالشرطة

الزوار!ركوبفيالسلامةإجراءات

اشوارقمعظماقيادةيمكن.الزوارقركوبأنظمة

يمكنوالإهمالالاكتراثعدمأنإلاحر.تذصعوبةدون

الزوارقمستخدميوعلى،الحوادثبعضإلىيؤدياأن

سلامتهم:أجلمنالتاليةللقواعددائماأ!الامتثا

وأبمقدمتيهمالعضمنلعضهمازورق!تاقترابعندأ

الليسرةمنمنهماح!!يتجاوزأنينبغي،ذأسكمنضيبا

زورقيناقترابعمد2(0الزورقمنالأيسرا)الجانب

يجدالذيللزورقفيكون،قائمةبزاويةبعضمنبعضهما

!ميرهفيثابتايظلأنالتجاوز،أفضليةموضعفيالاخر

الجهةإلىيستديرأنفينبغيالآخرالزورثأما.و!مرعته

مندخفضأنوعليه.الأولالزورتخلم!ويمر،اليمنى

الزورقعلى3-ضروريا.كانإذاالمسارعنأجبتعد!رعته

إشارةيعطيأنالميمنةمنآخرزورثتجاوزفييرغبالذي
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منيتجاوزأنأرادإذاأما.بوقهمنواحدةصافرةعنعبارة

يرغبالذيالزورقوعلى.صافرتينبإطلاقفيقومالميسرة

منآمنةمسافةعلىدائمايبقىأنالتجاوز،عمليةفي

الاخر.المركب

كثيرهناكالذكر،سعالفةالسلامةقواعدإلىبالإضافة

،القواربراكبيلسلامةتتخذالتيالبديهيةالقواعدمن

عدداالزورقيحملأنإطلاقالاينبغي،المثالسبيلفعلى

نأيمكنالزائدةفالحموله،طاقتهيفوقالركابمن

منعلىينبغيكما،الزورقانقلابفيتتسبب

أما.بالسباحةدرايةعلىيكونواأنالزوأرقيستخدمون

دومايرتدواأنفينبغيالسباحةلايعرفونالذينأولئك

.النجاةسترة

كثيرتحديديتم.الأخرىالسلامةووسائلالطافيات

ركوبرياضةفيتستخدمالتيالمائيةالمسطحاتمن

الطافيات.تسمىطافيةإرشاديةبعلامات،الزوارق

أغراضفيمتباينةوألوانأشحالذاتعواماتوتستخدم

دائمايضع،المثالسبيلعلى،الأوروبيةالمياهففي.مختلفة

علىأخضرلونذاتطافياتالمرسىإلىالعائدالزورق

نأالبحارةعلىوينبغي.الميسرةعلىحمراءوأخرىالميمنة

التحذيراتإلىاللاسعلكيةالاستقبالأجهزةمنيستمعوا

مخاطرعلىتنطويقدالتيالجويةالأحوألعنتبثالتي

للعواصفالانتباهوعليهم.الصغيرةللمراكبجمة

الطافية.انظر:.المفاجئة

اليخوتأنديةتعد.الزوارقفىالسلامةبرامج

تدرسالإبحار،عنتعليميةبرأمجالشراعيةالزوارقوأندية

الوطنيةالمنظماتبعضوتنظموأعرافها.السلامةطرقفيها

درامميةحلقاتبريطانيافيالملكيةاليخوتجمعيةمثل

.الزوارقركوبعنللجمهور

تاريخيهنبذة

حرقإلىالبدائىالإنسانعمد.الأولىالزوارق

لصنعوكشطها،الضخمةالأشعجارجذوعمنأجزأء

بعدفيماالمراكبشملت.المجوفةالكنووقواربالزوارق

لحاءمنالشماليةأمريكاهنودصنعهاالتيالكنوقوارب

وشملتالإسكيمو،لدىالكاياكوقواربالبتولا،خشب

جزرسكاناستخدمهاالتيالمدادةالكنوقواربأيضا

الغصونقصبمنالمصنوعةوالقواربالهاد!ئى،المحيط

وآسياإفريقيافيتستخدموكانت(مجدولة)غصونالمرنة

الجنوبية.وأمريكا

وجهعلىيعرفأحدلا.للمتعةالزوارقركوب

فقد،المتعةبغرضالزوارقركوببدأمتىالتحديد

عشرالسابعالقرنأواسطحتىالقليلعنهاسجل

إلىاليخوتسباقالثانيتشارلزأدخلعندما،الميلادي

الإنجليزيةلليخوتنادأولتأس!ولقد.مرةلأولإنجلترا

ركوبرياضةشعبيةوازدادت.أم775عامفي

عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءعقبباطرادالزوارق

عقدخلالالمتعةزوارقعددوارتفعأم،459

مفاجئةبصورةالميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

مدهشة.

الحربعقبالزوارقعلىكثيرةفنيهتحسيناتطرأت

فيتثبتالتيالخارجيةالمحركاتفأصبحت،الثانيةالعالمية

جعلتوقد.كفايةوأكثرتكلفةأقلالزوارقمؤخرة

للمحركاتالذاتيةالحركةبادئمثل،الجديدةالاختراعات

كمالمستخدميها.سهلاالزوارقتشغيلأمر،الخارجية

ازدياداالخارجيةالمحركاتتنتجهاالتيالطاقةمقدارازداد

كبيرا.

علىالخشبمحلالزجاجيةوالأليافالألومنيومحل

تحتاص!صارتالتيالزوارقهياكلصناعةفي،واسعنطاق

الخشبية.الهياكلتحتاجهمماأقلرعاية

تحرهاالتىالزوارقمقطورأتإدخالوساعد

.النفوسإلىمحبباأمراالرياضةهذهجعلفي،السيارات

يباالتيبالزوارقالاحتفاظالممكنمنأصبحفقد

المنزلساحاتفيمقطوراتفوقأمتارثمانيةطولها

طرقاالترويحيةالمناطقمنكثيرمهدتكما.الخلفية

إنزالاليسيرمنصاروبذا،للزوأرقمنحدرةومنصات

طريقعنالماءإلىينزلقحيثالمقطورةمنالزورق

المنحدر.الخلفيالحامل

زيادةالزوارقركوبلرياضةالمطردالنموجلب

وكذلك،والخاصةمنهاالعامةالأرصفةعددفىملموسة

مناطقالمرافئمنكثيرفيالانويوجدحجمها.في

.الأحواضعليهايطلقخاصةأرصفة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الزوارقأنواع

الكياكالسحبزورقالباخرة

المسطحالمركبالسامبانالبارجة

يةالمعدالسفيمةزورق،وغالبير

اليحتالحارجيالمسندذوالقار!الحدول

قار!الينك،كلبالقطمران،السريعالبخاريالزورق

صلةذاتأخرىمقالات

السفينةالإبحار

السحكصحاعةالتجديف

الطا!يةالك!ولروارقالتحدي!

أطقاربالحارحيالمحركالجليدالترللزوارق

والمواصلاتالسقلالبحاريةالقواربممباق
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الأنشطةمناحيكلفيهبوطالاقئصاديالرعود

يأ،فإنهمعينبلدفىالركودنطاقيتسعوحين.التجارية

،والإنتاجوالشراءالبيعحركةفيانخفاضمنيعانيالبلد،

الركوديصيبوقدالبلد.أبناءبينالبطالةحالةتظهرثم

حالةوجودومعفيها.يظهرالتيالمنطقةفىأيضاالصناعة

السلع،إنتاجتكلفةلأنالأسعار،لاتنخفضقدالركود،

السلعتلكعلىالطلبلقلةقبل،ذيمنبكثيرأكثرتكون

الركودويصيب.ينخفضولاذلكعلىبناءسعرهافيزيد

الذينالعمالأولئكوبخاصةبالضرر،الناسمنالكثير

أيضاالركودويعرف.الإنتاجتقلصنتيجةوظائفهميفقدون

الاقتصاديةالدورةمنجزءوهوالاقتصاديبالانكمالق

الأنشطةفىوالانخفاضالارتفاعتواليمنتعانىالتي

حالةفىمابلذاأنالاقتصادعلماءمنكثيرويعتبر.التجارية

فيفيهاوالخدماتالسلعإنتاجكانإذا،اقتصماديركود

نحوالركوديستمروقد.متتاليةأشهرستةلمدةمستمرهبوط

،الفترةهذهمنأكثرامشمرإذاأما.الأحوالمنكثيرفيعام

سوءاأكترالبلدذلكفيالاقتصاديةالأوضاعيجعلفإنه

كساد.إلىالركودويتحول

عنالركودحالاتمعظمتنجمالركود.أسباب

علىللإنفاقالعامةبالميزانيةالخصصالجزءفيانخفاض

الخصصالجزءانخفاضحالةفيأنه،ذلكمثال.الإنتاج

ترتمالسبعأسعارفإن،الإنتاجيةالمشروعاتعلىللإنفاق

التجاريةالأنشطةأصحابفإن،ذلكحدثفإذاالمعتاد.عن

يقللوبالتالي،الجديدةللسلعطلباتهممنيقللونالختلفة،

الأمر،السلعتلكمنمصانعهمإنتاجالمصانعأصحاب

العماللكلالمصانعأصحاباحتياجعدمعليهيترتبالذي

فيتعرض،العملحاجةعنلزيادتهمبمصانعهميعملونالذين

عنالعاطلينعددزيادةيسببمما،عملهمنللفصلبعضهم

لايقدرونالعملعنالعاطلينالعمالفإنوبالتالي،العمل

معهمالكافىالمالوجودلعدمسلعمنمايلزمهمشراءعلى

العملياتتلكإنوحيث.مايحتاجونعلىللحصول

النهائيةالمحصلةفإن،الأخرىعلىمنهاكلويترتبمتداخلة

الحكوميةالإجرأءاتبعضوتسببالكساد.ظهورهي

مما،الإنتاجيةالأنشطةعلىالعامالإنفاقميزانيةفيخفضا

وهذا،السلععلىالعامالإنفاقمنالتقليلإلىبدورهيؤدي

فيانخفاضأيضايحدثوقدالركود.لظهوركافسبب

الحكومةمار!ستإذا،الإنتاجيةالمشروعاتعلىالإنفاق

القروضعلىالفائدةنسبةترفعبأنمتشددةماليةسياسة

تلكلإقامةاللازمةالأموالعلىالحصولفتجعل،المصرفية

أنواعوهناك.الركودفيظهرومكلفامتعذراأمراالمشروعات

الإنتاجموادفىالنقصبسببتحدثالركود،منأخرى

تمحينفمثلا.الإنفاققلةنتيجةيحدثمماأكثرالحيوية

ذلكأدى،الغربيةالصناعيةالبلدانإلىالنفطشحنحظر

المادةهذهفيالنقصنتيجةاقتصاديكسادإلىالحظر

مهمادوراالمستقبليةالناستوقعاتوتؤدي.للإنتاجالحيوية

وأالصناعةرجالاعتقدفإذا،الاقتصاديةالأنشطةهبوطفى

فإنهمسوءاستزداد،الاقتصاديةالأوضاعأنالمستهلكون

يساعدونهذابعملهموهمالشراءعنقليلاسيحجمون

هذهوتسمى.يتحالثمونهماكانواوهذاركودإحداثعلى

.الذاتتحقيقتوقعالعملية

حالةتن!أنالحكومةتستطيعالركود.محاربة

النقدية.سياستها2-الماليةسياستها-أ:بوسيلتينالركود

الإنفاقوقلةالضرائببفرضفتتعلقالماليةالسياسةأما

تصرفكيفيةعلىتدلالنقديةوالسياسة،الحكومي

الحكومةتحاربولكي.الماليةالدولةمواردإزاءالحكومة

وأ،الضرائبمنوتقلل،الإنفاقمنتزيدأنعليهاالركود

للناستسهلايلإجراءاتفتلك،الماليةالمواردمنتزيد

وهذا،الإنفاقمنتمكنهمالتيالأموالعلىالحصول

نأويمكن.والبضائعالخدماتعلىالطلبيزيدبدوره

اقتصادهالإنعاش!الاستقرارعواملالشعوبلبعضيتهيأ

عواملمنوواحد.حكوميةإجراءاتفرضدون،الوطني

علىتصاعديضريبينظامفرضهو،هذهالاستقرار

أصحابمنعاليةضرائبتحصلحيثالأفراد،دخول

الدخولأصحابمنبسيطةوضرائبالكبيرةالدخول

التيالضرائبنسبةتهبطالدخلانخفضوإذا.المنخفضة

لدىيتوافروبذلك،دخلههبوطمنأكبربنسبةمنهتحصل

عواملمنآخروعامل.لينفقهدخلهمنجزءالشخص

تمنحهاماليةإعانةوهي،البطالةمعونةهوالاستقرار

توفرالمعونةوهذه.وظائفهمفقدواالذينللعمالالحكومة

وإنلينفقوهالمالمنقدراالمتعطلينالعمالهؤلاءأيديفي

أنهإلا،وظائفهمأثناءفيعليهيحصلونكانوامماأقلكان

مطلقا.دخلبلالوكانوأممابكثيرأكثر

الاقتمادية.الدورةبمالبطالةالكسادبم:انظر

الأراضيإقليمفياليورانيوملتعدينمركز!جئغلرم

.دارونمدينةجنوبيكم79بعدعلىبأسترالياالشمالية

وايت،ميتشيلجوناليورانيومفيهااكتشفمنأولوكان

.ام949عامالثمينةالمعادنعنبالتنقيبالمشتغلينأحد

أمريكيةبريطانيةوكالةوافقتأعوابمبثلاثةذلكوبعد

عملياتفيللتوسعاللازمةالاموالتوفيرعلىمشتركة

شركةبدأتام459عاموفي.اليورانيومعنالبحث

خاصةمناجمحفرطريقعناليورانيوماستخراجفيأهلية

مصنعاأقامتكما.الأمشراليةالحكومةلحساب

تنتجالمنطقةوكانت.الخاملمعالجةاليورانيوملاستخلاص
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قبلاليورانيومأكسيدمنطنا452.1منأكثرسنويا

عامالشراءووكالةالحكومةبينالمبرمالعقدانتهاء

استمرتفيما،الخاماستخراجتوقفحيثام،639

.ام719عامحتىقائمةمعالجتهعملية

الأوائلالمنقبينولعمناسمهاالمنطقةاكتسبتوربما

.الرمبشرابالذهبعن

المحترقة.العضويةالموادمنالمتبقيةالفضلاتادطد

احتراقمنالمتبقيةالمعادنإلىالغالبفيتشيررمادوكلمة

المحترقالطعامرمادوتحليلالوقود.أوالخشبأوالفحم

عليها.تحتويالتيالمعادنيحددأنيمكنالمواد،منوغيره

حليبلرمادالكيميائيةالاختباراتتظهر،المثالسبيلفعلى

الأعشابوتحتوي.الكالسيومعلىيحتويأنهمحترق

معينةأنواعوهناكاليود.منعاليةنسبةعلىالبحريةالمائية

سبيلفعلى.مختلفةالأغراضتستخدمأنيمكنالرمادمن

عنالناجمالغباربهويقصد-المتطايرالرماديستخدم،المثال

للتربة.سمادا-الحجريبالفحمالكهرباءتوليدمحطات

أ!مخرية(.ا)الشظاياالبركانأنظر:.اووعاليالرماد

فيتنموالأشجارمنمجموعةاسمالجيلر!د

فيخاصةوبصورة،الأرضيةالكرةمنالشماليالنصف

مركبة،الجبلرمادأشجاروأوراق.المرتفعةالأماكن

وتنمو.المنفصلةالوريقاتمنكبيرعددعلىوتحتوي

كما.ضخمةمسطحةعناقيدشكلفىالبيضاءالأزهار

إلىالبرتقاليبينيتراوحولونهاالعليقثمارتشبهثماراتحمل

كما،البريةللحيواناتغذاءالأشجاروهذهالأحمر.

شجرةخشبيستخدع!.كذلكللزينةأشجاراتستخدم

الختلفة.الادواتمقابضصناعةفي،الأوروبيالجبلرماد

ادفصيدةإدىالرماديةزهرةتنتمى.رووة،الرمادية

جزرفيبرياتنموالأعشابمنمجموعةوهي،المركبة

تكونماوعادة.الأخرىالبلادفيتزرعولكنها،الكناري

حمراء،أوأرجوانيةأزهارها

وبيضاءأورجوانيةأو

والزهرة.غامقاووسطها

منبسهولةتنموالرمادية

أجملمنوهيالبذور.

ولكنللنوافذ،الزينةنباتات

درجةفيتزرعأنيخبغى

.م18منأقلحرارة

العائلة:أيضأانظر

الرماديةزهرة.المركبة

)القار(.الحمرعلىتحتويرمليةرواسبالثاررمال

فحملإنتاجتستعملبالغراء،شمبيهةسوداءمادةوالحمر

الرمالمن%31القارويشكل.والزيتوالغازالكوك

بليون032و.بليون0081مابينوجودويقدر.القارية

وتمثل،العالمفىالقاريةالرمالفيالخامالنفطمنبرميل

النفط.منالعالماحتياطيأضعافثلاثة

عندما،السائلالطينتدعىطينيةسوداءمادةوتنتج

إلىالقارويطفوالحار.والماءالبخارمعالقاريةالرمالتمزج

السائل.الطينفيالرمليستقرعندما،رغويةمادةالسطح

والزيت.والغاز،،الكوكفحملينتجالقارعندهاويسخن

والبرافين.،النفطةمثل،،منتجاتلإنتاجالزيتيقطر

وهو،الكبريتلإزالةبالهيدروجينالمنتجاتهذهوتعالج

الصناعية.العمليةلهذهثانويمنتج

ألبرتا،فيأثاباسكاإقليمفيالقطرانرمالتوجد

وقد.العالمفيالقاريةللرمالراسبأكبروبهبكندا،

مورايماكفورتمنطقةفيصناعيةوحدةصممت

منبرميل000.921إلىمايصلتنتجلكي،المجاورة

يوميا.الاصطاعيالخامالنفط

النفط.:أيضاانظر

)الو!ياتالنفطالقار،رمالانظر:.القطرائيةالرمال

وكندا(.المتحدة

منوهو.الدافئةالمناطقفييزرعنباتثمرةادط!

ونخلفاكهة)فيها:الكريمالقرانذكرهاالتيالجنةثمار

اسياغربيفيبرياالنباتهذاينمو.68الرحم!:!ورمان

المتاخمةالأقطارفىتجارياويزرعالهند.غربىوشمال

البذور،منالعديدعلىوتحتويصلبةقشرةذاتالرمانثمرة

.المضروباتصنعفيالثمرةلبويستحدم
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الولاياتفيكاليفورنياوسطوفيالمتوسطالأبيضللبحر

شبهنبائايكونبريانمواالرمانينمووعندما.المتحدة

ينموأنعلىيروضفإنه،يستزرععندماوأما،عشبي

تحملم،6إلىم5.4منارتفاعهايصل،صغيرةشجرة

أطرافعند،القرمزيةالأزهاروتنمو.نحيلةأغصانا

ثمرةوشكلحجممنالرمانثمرةتقرب.الأغصان

ذهبىأحمرلونها،صلبةقشرةولها،الكبيرةالبرتقال

وتوجدالبذور.منكبيرعددعلىالثمرةوتحتوي،داكن

حلومذاقله،اللونقرمزيلبابداخلفيبذرةكل

.الباردةالمشروباتتحضيرفياللبابويستخدم.ومنعش

بنعلىم(.9-80499هـ،)692-384الرمالي

بالرمانىالمعروف،الحسنأبو،عبداللهبنعليبنعيسى

الرمانإلىسمبةفالرمانيوالجامةوالوراقوالإخشيدي

لواسط.معروفقصروهوالرمانقصرإلىأووبيعه

عليبنأحمدبكرأبىضميخهإلىنسبةوالإخشيدي

حرفةإلىنسبةوالوراق.عنهوأخذلزمهوقد،الإخشيدي

مختلفبينفلجمعهالجامعأمااحترفها.التيالوراقة

حاليا(.)سامراءرأىمنسرمنوأصلهببغداد،ولد.العلوم

وأبو،السراجبنبكروأبوالزجاجإسحاقأبوشيوخهمن

علىتتلمذ.وغيرهمالأخشيد،وابنالأزديدريدلنبكر

الدقاقبنعبيداللهبنوعلي،التوحيديحيانأبويديه

وجماعة.الكاتبالمحسنبنهلالوأبوالحسنالنحوي

كما-البغداديينوالمتكلمينالنحويينأفاضلمنكان

عليأبىطبقةمنالزبيديبكرأبووعده-النديمابنيصفه

السيرافي.سعيدوأبيالفارسي

عنهيؤخدمايصنفهأكثروكان،مشهورةتصانيفله

علىيزيدماواللغةوالنحوالتفسيرفيصنفوقدإملاء،

لابنالأصولشرح؟سيبويهكتابشرحمنها:كتابمائة

الاشتقاق،التصريفللمبرد،المقتفبشرحبمالسراج

بمالقرانإعجازفيالنكت،الحروفمعانيالكبير،

الأسماء،الدهريةعلىالرد؟القرانعلمفىالجامع

وغيرها.النحوفيالمبتدأ،والصفات

بالشونيزية.ودفنببغداد،توفي

ويستمتع.كثيرةدولفيتمارسشعبيةرياضة؟اوط

التنافحه!أونفسهاالرياضةبممارسةبالرمايةالمهتمونالناس

استعمالأولحملرخصةعلىالحصول،عادة،ويلزم.فيها

الرماية.لعبةلممارسةأخرىورخصة،رمايةبندقية

الرمايةلعبة

قوانينالدولمنالعديدفيتوجد.الرمايةمواسم

الطيورصيدخلالهايمكنالتىالعامأوقاتتحددصارمة

فيهايسمحلاالتىالفتراتعلىويطلق.والحيوانات

للأنواعبالنسبةتختلفوهي،المغلقةا!لواسمبالصيد

ا!لواسمبالرمايةخلالهاالمسموحالفتراتوتسمى.الختلفة

الرمايةرياضةتعتبرحيث،المناطقبعضوفي.ا!لفتوحة

مراقبىعدا،بالرمايةإطلاقالأحديسيملا،محظورة

تسرقالتيالطيور،باصطيادلهمايسمحفإنهالرمايةرياضة

الرماية،لعبةطيوروتقتلأجيض،امنكبيرةكميات

.المغردةوالطورالصمغيرة

الرماية.للعبةالتقليديةالبنادقالصيد،بنادقوتعد

أساسا.الصيادونويستخدمها

الرمايةمسابقات

مسابقاتفىالمشاركةعلىالناسمنالعديديحرص

قصيرةأو،الماسورةطويلةلندقيتهالمتنافسويصوبالرماية

أروإلى،مقسمةتصويبورقةعلىمسد!عهأوالماسورة

فتحعسب.مختلفةدرجةمنهالكلوتحمسب،مركزيةدوائر

نقاطخمس:يليكماللخارجالمركزمنالدرجات

ثلاث،الداخليةللدائرةأربنقاط،العينسوادةلإصابة

ويستخدم.الخارجيةللدائرةونقطتانالثالثةللدائرةنقاط

علىليصوبصيد،بندقيةالطينحمامصيدفيالمتنافعر

الهواء.خلاليتحركالطينمنقرص

وتشمل.الطويلةالماسورةذاتبالبندقيةالصيد

الخدمة،بنادق؟الثلاثالبنادقأنواعمننوعبأيالرماية

الرياضية.والبنادقالمباراةبنادق

نأيمكن.القصيرةالماسورةذاتبالبندقيةالصيد

يصوبإذ،المغلقةالمبانيداخلأوالخلاءفييجرى

داخلالمدىأما.م09إلىيصلمدىفيالمتنافسون

تكونأنويمكنطولآ.م23أو41فيكون،المباني

الارالمتنافسوديطلق.القصيرةالمالمورةذاتبالبنادقالرمايةمسابقة

من،المستديرةالعينسوادةهددعرالكمرى،الأحداتفيعادة

ركبته.علىومستسدينوراقدي!واقفنن،محتلفةمواقعثلاتة
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يتجاوزلاعيارأيمنالقصيرةالماسورةذاتالبندقية

ملم.5.5

.متزايدةشعبيةالرمايةهذهتكتمسب.المسدسرماية

وأواحدةطلقةذيمسدسأيهو.،22والمسدس

(.بوصة.،)22ملم6.5طلقاتيطلهتاليشبهمسدس

452عن،الأسطوانةفيهابما،الخزنةطوليزيدألاويجب

نفسههوالحروالمسدس.المسدسمدىضبطويمكن.ملم

الخزنةلنوعبالنسبةقيودعليهليسولكن،.،22المسدس

التصويب.مدىأو

الصيد.مواسمبينعادةتتم.الطينحمامةرماية

مصنوعمنملمأ5.10قطرهدائريقرصالطينوحمامة

زنبركعليهمركبالياذراعاالفخاخويضغلالقار.من

ويأخذالهواء.فىالطينبطائريقذف،الفخيسمى

للرماية.أدواراالمتنافسون

اللدفع.بمافماريالسلاحأيضا:انو

بالقوسال!هدافتسديدرياضةيالسهامالرماية

منأنواععدةفيالسهامرماةيشاركأنويمكن،والسهم

،بالقوسالصيدانتشارا:الأنواعهذهوأكثر.الرياضةهذه

الخلاء،فيالسهامورماية،بالسهامالهدفورماية

.الطائرةالسهامورماية

بالقوسالويدةبصكميدالرامييقومبالقوسالصكميدفي

بالقوسالصيدي!ضنالبلدانمنكثيروفي.والسهم

الهدفرمايةمنافساتفيالرماةويتنافسقانونا.محظورا

علىللتصويبالخلاءفيالسهامرمايةومنافساتبالسهام

السهامرمايةفيالرماةهدفيكونبينما.ثابتةأهداف

أقطارمنالهواةالرماةويشارك.مسافةأبعدتحقيقالطائرة

إحدىبالسهاموالرماية.دوليةمنافساتفيعديدة

الصيفية.الأوليمبيةالألعابدورةفعاليات

بالسهامالرمايةمعدات

فيتستخدمالأقواسمنأنواعثلاثةتوجدالأقواس

المعاكس،التقوسذوالقوس:وهي،بالسهامالرماية

التقوسذوالقوسويعد.المستقيمالقوس،المركبالقوس

شيوعا.الهدفرماةيستخدمهاالتيالأنواعأكثرالمعاكس

ويثبت.للراميمعاكساتجاهفيينحنيانطرفينذووهو

معدنيين،مملكينمنيتكونجهازالمركبالقوسعلى

السلكينهذينشأنومن،بكراتسقإلىب!صتينومن

سحبابمأسهلالأقواسمنالنوعهذايجعلاأنوالبكرات

المركبةوالأقواس.الأخرىالأنواعمنللخلفجذباأي

ولاالخلاء،فيوالرمايةبالسهامالصيدهواةعندمشهورة

كانوقد.الدوليةالرمايةمنافساتفياستخدامهايمكن

منوقتفيانتشاراالأقواسأنواعأكثرالمستقيمالقوس

.الانيعستخدمونهالرماةمنقليلاعدداأنإلا.الأوقات

ما،حدإلىالوتر،منهالمنزوعالممستقيمالقوسويبدو

المستقيم.للخطمشابها

الخشب.أوالكربونمادةمنالأقواستصئمعظم

الخشبمنطبقاتعدةمنالأساسيالجزءويتألف

بعضهامضغوطةطبقاتمنالمركبالخشبأي،المصفح

قطعتين،إلىللفصلقابلالأقواسهذهوبعضبعض.إلى

وحفظها.حملهاليسهلثلاثأو

غيرالثابتةالحبالأوالكفلارمنالأقواسأوتارتصنع

فيالنايلونمنبخيطملفوفةوتكونللارتخاء،القابلة

عندالوتراللفافةهذهوتحمىالقوسلمقبضالمقابلةالجهة

السهم.سنفيهتوضعالذيالموضعأي،السهمثلمةنقطة

تستخدم،عروةالوترطرفيمنطرفكلفيويوجد

التقوسذاتالأقواسفيالعروةوتكون.القوسفيلتثبيته

طرفيعندموجودةسنداخلالمستقيمةوالأقواسالمعاكس

السلكينبأحدالمركبةالأقواسفيالعروةوتتصل.القوس

المعدنيين.

السحبوزنأيضاعليهيطلتى،وزنقوسلكليكون

الكيلوأوبالرطلعنهايعبرالتي،القوةالقوسوزنويمثل

سما.71أيبمبوصة28طولهسهملسحباللازمة،جرام

قوةرطلا،04مثلا،وزنهيبلغالذيالقوسويتطلب

طولهيبلغسعهملسحبكجم(أ)8رطلا04مقدارها

06منأكثرتزنأقواسوهناكسم(71)بوصة28

يزنقوسايستخدمأنالمبتدئعلىكجم(.)27رطلا،

ذلك.منأقلأوكجم(1)6رطلا35

كبيرا،اختلافاالطولحيثمنالأقواستختلف

الراميوينتقيامشخدامها.منالغرضعلىذلكويتوقف!

منكثيرويستخدم.قامتهطولمعيقنا!عبالذيالقوس

07و68بينطولهاسراوحأقواسابالسهمالهدفرماة

الأقواسطولمتوسطويبلغسم(.081و1)73بوصة

صعم(.)013تقريبابوصة05المركبة

الأليافأوالكربونأو،الألومنيوممنتصنع.السهام

الهدفرمايةممارسوويففعل.الخشبأوالزجاجية

وأالألمنيوممنالمصنوعةالوزنخفيفةالمسهام،بالسهام

وفيبسرعةالخصموص،وجهعلى،تنطلقوالتيالكربون

الأليافمنتصنعالتيالسهاموتعتبر.مستقيمخط

الصيادونويستخدمهاتقريبا،للكسرقابلةغيرالزجاجية

مضطرينأنفسهميجدونالذينالآخرونالسهامورماة

نأالمبتدئينعلىويجب.صلبةأرضعلىالرميإلىأحيانا

وأالزجاجيةالأليافمنالمصنوعةالسهاميستخدموا

الخشب.
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رأس:رئيسيةأجزاءثلاثةمنالسهامكلتتكون

الثلمة.و،والنصل،المعدنمنغالبايصنعالذي،السهم

بعضهاأسمهامارؤوسوتختلف(.للسهمالخلفي)الوف

الصيادونفيستخدم،والحجمالش!ولحيثمنبعضعن

بينماأكثر.أوقاطعينبحدينشفراتذاترؤوسعا

الخلاءفىالسهامورماةبالسهامالهدفرماةيستخدم

لإدخالسنللثلمةويكون.الرصاصةهيئةعلىرؤوسا

دقةعلىتساعدريشاتأربعأوثلاثكذلكوبهاالوتر،

بريشاتالسهميرالقأنالممكنومن.التصويب

الرومية.الديكةبريشأوبلاستيكية

)6ءتقريبا،بوصة32و22بينالسهامطولسراوح

لهالمناسبالطوليحددأنالراميويستيمسم(.81و

الأخرىاذراعهيمدثم،صدرهعلىمتعامدابوضحإلسهم

ماوراءإلىالسهمطوليصلأنوينبغي،مستقيمخطفي

.مباشرةأصابعهأطراف

تسمىجلديةجعبةفىسهامهمالرماةمعظميحمل

علىبطوقشعدهاأوالحزامإلىربطهاويمكنكشمانة،

الظهر.

واقياالأخرىاالمعداتتشمل.الأخرىالمعدات

الواقيهذايوضع.البلاستيكأوالجلدمنيصنعللذراع

يقىأنومهمته،بالقوستمسكالتياليدساعدعلى

تركه.عقبالخلفإلىبقوةالوتريرتدعندماالساعد

منلفافةأوقفازالرمايةأيديهمعلىكذلكالرماةويضع

الوتر.تسحبالتيأاللأصابعالوقايةالجلد

رامييساعدللقوسبمنظارالأقواسمنكثيريزود

منالمناظيرهذهجودةمدىولمجراوحالتصويبعلىالقوس

مجهرية.عدساتإلىبسيطمعدنيمسمارمجرد

وأمثبتا،قضيبابالسهمالهدفرماةمعظمويستخدم

تحدثالتيالاهتزازاتلتقليلالمعدنمنيصنعانقضيبين

بأطوالالقضبانهذهوتصنعالوتر.تركعقبالقوسفي

بمسمارالقوسمقبضمقدمةفيوتثبت،متنوعةواوزان

لولبي.

بالسهامالرمايةعندللسلامةنصائح

ألفسه!إصالةفيالتسببليتحاشراالتاليةالقواعديراعواأدا-رماةاعلى

عيرهم:أو

لاحيوادأوشىء،أيتجاهمطلقاالمسحو!السهمتوحهلا

إصاشه.ديترعب

وأالاسم!خاليةالمحطقةتحىمالممطلقاسهماتطلئلا

.ناتالحيوا

أعلى.إلىعموديامطلقاالسهمتصو!لأ

.حيدةحالةشالرمايةمعداتكلاحمط

بالسهامالرمايةمنافسات

،المنافساتأنواعمنالعديدفيبالسهامالرماةيشارك

رمايةفيتكونالتىهيشيوعاالمنافساتهذهوأكثر

التسديدالخلاءبمفيالسهامرمايةبمبالسهامالهدف

.للسهامالقويةبالرمياتالتسديدبمالطائرةبالسهام

شيوعا.المنافساتأنواعأكثر.بالسهامالهدفرماية

علىطويلمسلكعبرالسهامبإطلاقالرماةفيهايقوم

هذهويغطي.مراميتسمىالقشمنمنسوجةحصائر

كلويقسم.ملونةدوائرخمسإلىمقسمهدفالمرامي

كلتحعسب،حلقتينإلىرفيعخطالألوانهدهمنلون

التيالنقاطوعددالألوانهذهوتتمثل.مختلفةبنتيجةمنها

،نقاطوتسععشر:الذهبياللون:يليفيماعليهاتسجل

وخمسست:والازرق،نقاطوسبعثمانوالأحمر:

الأبيض:وأخيرا،نقاطأرئوثلاثوالأسود:،نقاط

.واحدةونقطةنقطتان

جولة.راملكلبهايسمحالتيالرمياتعدديسمى

الدوراتوكلبالسهامللرمايةالأوليمبيةالمنافساتتجري

وتلزم.بالسهامللرمايةالدوليالاتحادقواعدوفقالدولية

سهفا36منمكونةجولاتبرميالرجالالقوانينهذه

33،و55و77و89:باليارداتالتاليةالمسافاتمن

فىالسهامرماةويقوم3..و05و07و09بالأمتار

-ياردة89،0،766منالم!صنةالمسافاتذاتالجول!ت

قوهطوليبلغهدفعلىأضسديدباالمنافساتكلوفي

فيالسهامرماةويستخدم.سم221أي،بوصة48

طوليبلغهدفاياردة33،و55المسافتينذاتالجولات

سم.08أيبوصة31قطره

حلقاتعشرفيهلالسهمالهددرمايةماشسات!ياللستخدمالهدف

يحصل.ملولةدوائرخمسحلالمنالمتسا!يحررهاالتيالمقاطتم!!

.الهدفع!تإصالةعسدنقا!أ01علىبالسهمالرامي
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السيرالمتنافسينمنتقتضي.الخلاءفيالسهامرماية

إلىسهامهممسددين،مفتوحميدانفيمقاممسلكعبر

فيالسهامرمايةجمعيةوتقوم.متباينةمسافاتمنمرام

رمايةمنافساتلمعظمالقواعدباصدارالوطنيةالخلاء

بريطانيا.فيتقامالتيالخلاءفيالسهام

منالخلاءجولةتسمىالتيالأساسيةالمسابقةتتكون

بأهدافمغطاةالمراميهذهوتكون.مرمى41فيهمسلك

منها6هدفكلقطرطوليبلغوأبيضأسودلونينذات

وأ45أو03أو1)5بوصة42أو18أو21أوبوصات

تهديفحلقاتثلاثهدفكلداخلويوجدسم(06

وتعادلاللونسوداءمركزيةحلقة،الشكلمستديرة

أربموتعادلاللونليضاءوسطىوحلقة،نقاطخمس

.درجات3وتعادلاللونسوداءخمارجيةوحلقة،نقاط

أربعةمنمكونةمنهماكلجولفنالسهامرماةويسدد

ياردة08إلى7منالمسافةوتتراوحهدفكلعلىسهام

م(.27إلى6)من،تقريبا

رماةيحاولمنافسة.الطائرةبالسهامالتسديد

ممكنةمسافةأبعدإلىسهامهمإطلاقخلالهاالسهام

ذلكفىويستخدمونالتسديد.دقةمنهاالهدفوليس

رطل002إلىيصلسحبوزنذاتخاصةأقواسا

الرماةيقوم.الوزنخفيفةصغيرةوسهاماكجم(،19)

إذاأما،وقوفوهمالعاديةالمنافساتخلالبالتسديد

علىيرقدونفإنهمالأسلوبحرةالمنافسةكانت

كلتاويستخدمونأقدامهمإلىالقوسويشدونظهورهم

بهذهالسهمرامىويستطيع.القوسلسحباليدين

ياردة007علىتزيدلمسافةالسهميسددأن،الطريقة

م(.046)

النوعهذايشمل.بالسهامالقويةبالرمياتالتسديد

علىمسطحهدفأي،أرضيهدفإلىالتسديد

الهواء،فىالسهامبإطلاقالسهامرماةويقوم.الأرض

المنافسة،هذهقواعدوتشابه.الأرضىالهدفعلىلتهبط

علىتسريالتيالقواعدتلكنقاطهاحسابوطريقة

الهدفحجمأنإلا.بالسهامالهدفرمايةمنافسة

رمايةفيالمستخدمالهدفمنأكبريكون،الأرضي

.مرةعشرةباثنتيبالسهامالهدف

تاريخيةنبذة

القوس،التاريختدوينماقبلعصرفى،الناساخترع

فىثورةالسلاحهذاوأحدث.السنينآلافقبلوالسهم

الحيواناتقتلالناسبمقدورجعلإذ،البدائيةالصيدطرق

باستخدامعرفوامنأولالمصريينقدماءوكانبعد.عن

هذااستخدموافقد.واسعنطاقعلىوالسهمالقوس

رماةولمجومشيوعا.الرمايةمنافساتأنواعأكثربالسهمالهدفرماية

إلىمقسمةأهدافعلىمختلفةمسافاتمنسهامهمبإطلاقالسهام

تسجيل.حلقاتعشر

سنةإلىيعودمبكروقتفىوحروبهمصيدهمفيالسلاح

الشعوببينمنوالفرسالأشوريونوكان..مق0005

.والسهامالأقواساستخدمتالتيالأخرىالبدأئية

معداتالأتراكطور،الميلاديالعاشرالقرنأوائلوفي

المصفحةالأقواساستخدموافقد،بالسهامللرمايةمتقدمة

كماوالأوتار،الحيواناتوقرونالخشبمنالمصنوعة

كالأقواسالخارجإلىتنحنيأقواسهمأطرأفكانت

رماةدورهنايغفلولا.المعاكسالتقوسذاتالحديثة

والرمح،السيفمع،الأولىالإسلاميةالحروبفيالسهام

القرنوبحلول.المتأخرةالعصورإلىمستعملةظلتوالتى

فيشائعاسلاحاالبندققوسأصبح،الميلاديعشرالثاني

النشابية.:انظر.أوروبا

للجيعشالرئيسيالسلاحالطويلالقوساعتبر

ام(.)337عاما!لائةحرباندلعتعندماال!نجليزي،

القوسهذاغرارعلىبعدفيماالمستقيمالقوسصنعوقد

أنزل،كريسيمعركةإبانأم346عاموفى.الطويل

منبقوةمنكرةهزيمةالإنجليزالسهامرماةمن.0007

أكثروضمتبكثير،قوتهممنأكبركانتالفرنسيين

مأ541عاموفي.الدروعيلبسونفارس00021من

بريطانيجندي000132هزمأجينكور،حةمعرفي
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عددهابلغفرنسيةقوةالطويلةبالأصواسمسلح

تقريبا.جندي000.05

محلالناريةالأسلحةاحلتأمء..عاموبحلول

الإنجليز.للمشاةالرئيسيأ!سلاحالتكون،والسهمالقوس

أطأو،أم054عامأسكامروجرالإنجليزيالكاتبوكتب

أحسهم،واأغوسلاللتسديدالسليمةيقةأ!إايصفكتاب

الملاصةالجمعيةأنشئتوقد،الرمايةفيالبراعةكتابوهو

الرمايةبشأنلتعنىأم781عامبريطانيافياشرمايةلهواة

اشمايةجمعيةأنشئتذأ!كوبعد.رياضةبوصفهابالسهام

وأقيمت،أم184عامبريطانيافيالكبرىأ!طنيةابالسهام

.أم484عامبريطانيافيوطنيةبطهولةأول

الولاياتشيأسسهامالرمايةالوطنيالاتحادأنشئ

عامأصلرمايةأ!دولياالاتحادوتأس!.أم987عامالمتحدة

مجموعةقامتر.أجةالدوالدوراتعلىأجشر!أم31!

لرمايةالوطنيةالجمعيةلإنشاءالأمريكينالصيادينمن

الاتحادأدخ!!وقد.أم939عامفيالخلاءفيالسهام

منافساتضمنالخلاءفيالسهامرمايةللرمايةالدولي

.أم!96عامشيالدوليةالبطوأسة

القرن!عبعينياتحلالالمركبةالأقواساستخدامبدأ

نظرا،واسعةشعجيةبسرعةكتسبتوا،الميلاديالعشرين

السحب.فيجداسهلةلأنها

يصوبرياضيةلعبةالفخارأطياقعلىالرماية

طبق)أي؟أ!ينية11الحمامةعلىالهدفاللاعبفيها

تطلقهاالتي(للرماةهدفاليتخذالهواءفييقذففخاري

قدائف،تطلقرشبندقيةالإعبونايستخدمالهواء.فيآلة

يبلغ(.صغيرة)رصاصةخردقةخمسمائةنحوعلىتحتوي

آلةوهناك.سمأأعلىيزيدلاماالفخاريالطجققو

لسرعةأ!واءاكأالفحاريةالألىتاتطلق،لمصيدةاتسمى

منشأفيالمصيدةتوضع.المساعةفي!ا001مايقارب

يقف!الأرض.اتحتمنهجزءويوجد،المصيدةبيتيسمى

الممراتأحدفيالمصيدةليتخلف!الفخارأطباقصياد

يصئالصيادوحين،المحطاتالمسماةالضيقةالخمسة

نيرانهإليهويصوبالفخاريةأطباقأحديطلق"اسحب"بم

مرئة.لم!منهسقطتإذاميتاالطبقويسمى،الحالفي

ضائعا.الطبقفيسمىالمرمىالصيادأخطأإذاأما

عليهايصوبطبة!،مائةهناكالمسابقاتمعظمفي

نيراخهأسلاع!ايصوبوعشري!.خمعح!منمجموعاتفي

يتنافسالحمس.المحطاتمنمحصةأكلمرمراتخمس

سعباثأوزوجيأوفرديممباقفيالفخارأطباقصيادو

في.المرةفيواحدطبهتيطلقالفرديالسباقفي.العدل

يطلقانطبق!!إلىالمتسالقونفيهيصوبالزوجيالسباق

والزوجيأغردياالسباقمنكلوفيواحد.قتوفي

أما.المصيدةبيتخلفأم5بعدعلىالمتسابقونيقف

الصيادوقوفمسافةتزادنأفينبغي،أ!دلالممباقفي

وتتراوح.التصهمويبفيمهارتهلمدىتبعاالمصيدةخلفص

م.25و16لينالمسافة

سكيتتسمىأضوعاهذامنقريبةرياضيةأمحبةهناك

للمصيدةوبيتانمحطاتتمانيفيهاتستحدمشون!ج،

ا!رض.افوق

فنانيأشهرمنفنانأم(.-966أ06)6رمبرات

لوحة006خلف!،ال!نتاخغزيرحسان.عصرهفيهولندا

عددضاعوقدرسمة،04.1و.حفرلوحة03.وزيتية

يأأعمالهعنرمبرانتي!صبوأصم.لوحاتهمركبير

الكبار.أغنان!تامنغيرهفعلكماشيء،

يتركفلماالشديد،بتنوعهاالفنيةأعمالهتميزت

نفسهصور.فيهو!طرقهإلاالفنانونصورهموضوعا

شخصيةلوحة001اليومأسهوتوجدلاتحصىمرات

أنهرمبرانتشهرةزادوكا.الختلفةحياتهمراحلتصور

بالعاطفةمشحونةأعمالهحلىوكانتناجحا،قاصاكان

للناسأ!اخليةاالمشاعرتصويرعلىبمقدرتهوتميز،الدافئة

.،لأ!اأواالأضواءاباستحدام

وأصبح،هولندي!تفنان!تعلىأغنارمبرانتدرس

جميععلىتفوقوقد.أم625عام!نذمستقلافنانا

الفنبتدريسوبدأ.عمرهمنالعشرينبلوعهقبلأساتذته

الفنانينمنكبيرعددعليهوتتلمدأم628عاممنذ

الهولنديين.

الليلحارسلوحةرمبرانتأعمالأشهرمنو

كلفهالذيالأولصاحبهاإنيقالوالتيأم()642

التيالتغييراتينفذأصمرمبرانتالأنيقبلهاأص!الرسمها

كبير.بمبلغبعدفيماليعتأحنحهاالشخصر،ذأ!كطلبها

اللوحةأك!ل.الحافلةحياته!عج!صالذاتيةرمبرانتلوحات

عامرسمهام!انعهى!قداليسرىاطوحةاأما،أما+92عام،اجمىا

إلأور.إعلادعلىأحرعمدماأم658
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وأالمعدنمنالقوىألعابمنافساتفىالمستخدمالرمح

الرجالرمحطوليصلأنيمكن.معدنيبرأسالخشب

2.2إلىالنساءرمحطوليصلبينما،م72.و6.2إلى

الأقل،علىجم008الرجالرمحيزنأنيجب.م32.و

أيضا.الأقلعلىجم006النساءورمح

ويجري،وتريةقبضةعلىالقصبةالرمحرامييمسك

الرامييجري.الدافعةقواهليجمعمجرىطولعلىبها

خلفالرأسفوقمنبقوةالرمحيقذفثمم03حوالي

معين،قطاعنطاقالرمداخليقعأنيجبالمحدد.الخط

أولأ.الارضمقدمتهتلمسأنيجبكما

الجداولانظرالرمحرمىبطولاتأرقامعلىللحصول

الأوليمبية.والألعابالقوىألعابمقالتيفي

الحربة.:أيضاان!

ماشكلأوفكرةأو،حقيقةإلىيشيرشيءأيادص

مثل،مرئيةتكونالرموزهذهوبعض،الأشكالمن

يمكنوالبعفالاخر،المروريةالتوقفوعلامات،الرايات

.الأصواتأو،المنطوقةالكلماتأو،الموسيقىعنيعبرأن

.?ووهداحفرم!رمبرانتانتهى.الفئرانداتلكليشيه-رمبران!

.ال!نساناخترعهماوا!ضلاقدممنالرموزوتعدبوصفهسحعتهفيهاكتمسبالذيالعاموهوأم،632عامالكديشيه

التعبمأو"ل!شارةوسيلةعادةالصاستعماليمكنبالحعرلوحاترسمعلىمقدرتهرممرانتأثبتهولندا.فيرائدافالا

الألفبائيةالحروفتعد،المثالسبيلفعلىشيء،أيعنمثير.بشكلاليوميةجاته!واقعمنوالمناظرللماس

رموزا،والقراءاتالكتاباتلمعظمالأساستكونالتي

الإنسانمنالصادرةالأصواتأو،الإيماءاتوكأكم!كر!ا-وأقدرهمعصرهفنانيأشهر-رمبرانتىن

ويمكن.معينس!!أوورةعنتعبررموزاعدهايمكنكأأسهمممامنها،كثيراعدداواشترىاللوحاتبجمع

.أخرىرموزضمنأو،ممفردهالرمزاممتخداملام
..حياتها-اواحرفيإفلاسه

والاما!ضاديستخدمارموز.ال!تخداماتوا!الضوءتصويرفيالفائقةبمقدرفرمبرأنتاشتو

مهمادوراالرموزهذهبعضوتؤدييومياالرموزوالمنظماتىلى!ةظم!قدرةلىوكانت،والملامإلشخصيةالعام

ادينية.الطقوسممارورعندالمنظور.وتحقيقالأبعاد،تصوير

التيالرموزمنمعينةأنواععلىالعالمدولاتفقت

واستدعاءلتسجيلاختصاراتاستخدامهايمكنفيالمسافةلقياسترمى،ورفيعةخفيفةحربةاومح

نظامهلهيكونأنبدلاالعلوممنفرعوكل،المعلوماتفيسلاحاالرمحالمحاربوناستخدم.القوىألعابمباريات

مجموعةيستخدممثلاالفلكفعلمالرموز،منبهالخاصيصنعالقدماء.الصيادوناستخدمهكما،القديمةالعهود

تضرلكتصمقاإلجونم!بحيثيرقطهامىعالرمعثمفيجباجبريقعطوالخطآلمحظوعلىإبالىالعتمحص!لفملأقملىالرامحلجمسلثللذلررمياالرمحرمي

أولأ.الأرض
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والقمرالشمسمنكلإلىتشيرالتيالقديمةالرموزمن

الحسابعلميستخدمكما،والنجوموالكواكب

لغةلتشكيل،أخرىورموزااليونانيةالحروفوالرياضيات

مثلأخرىمجالاتفىالرموزتظهروأيضا،مختصرة

الموأد.وتعبئةوالطبوالهندسةالتجارة

منمعاالعملفيالدولتكاتفتأم039عامومنذ

يمكنوالمرور،الطرقلرموزموحدنظامإلىالتوصلأجل

دوليا.بهالاستدلال

وغيرالرسميةالوطنيةرموزهاالدولكافةولدى

النخلةفمثلالها،يرمزانالدولةونشيدفالعلم،الرسمية

،للسودانيرمزالجديانوصقر،للمسعوديةيرمزانوالسيف

روسيا،إلىوالدبأستراليا،إلىيرمزوالكنغرلمصروالنسر

الأمريكية.المتحدةالولاياتإلىسامالعمأووالصقر

إليها،للإشارةالرموزأيضاالسياسيةالأحزابتستخدم

فيفالهلالالرمز،يستخدمونالدياناتأصحابومعظم

إلىيرمزوالصليب،الإلعملامإلىيرمزالحديثالعرف

منوكثير.أليهوديةإلىترمزداودنجمةأنكما،النصرانية

الزهورأكاليلتقديممناسبةمثلرمزيةطبيعةذاتالطقوس

والمناسباتالعسكريةوالتحياتألافتتاحومناسبات

.لأخرىا

منللعديديمكن.واحدلرمزمختلفةمعاني

عنيختلفبمعنىولكننفسهالرمزاستخدامالمجتمعات

المجتمعاتبعضتستخدمفمتلااخر،بمجتمعاستخدامه

دلالاتلهولكنوالعنفللحربرمزاالأحمراللون

عندويعبرالزواجإلىالصينفىيرمزاللونفهذا.أخرى

نحلةإلىويرمز،الشرقاتجاهعنالأمريكيينالحمرالهنود

فرنسا.فىالحقوقمدرسةوإلى،اليابانفىالشنتوي

الذيهوفقط،محددومعنىواحدةدلالةوللرمز

منهتبرأإذامعناهالرمزيفقدوقد،الناسجموععليهاتفقت

المثالسبيلفعلى،الزمنمنلفترةالمجتمعوتجاهله،الناس

رمزالمعقوفالصليبأنيزعمأوروبافىالبعضكان

هذاتبدلثم،أم029عامحتىذلكوكانالحظيجلب

لهرمزاالشعارهذابألمانياالنازيالحزبتبنىعندماالمفهوم

النازيةلمحاولاترمزاالمعقوفالصليبأصبحثمومن

أسوأمنواحداالرمزهذأاعتبرولذااوروباعلىالتغلب

الرموز.

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

علم،طيرسالأا

المزخرفرلإطاا

لإعلادا

لفباءلأا

لجبرا

الختم

الخريطة

رهرة،السوسن

الشارات

علم،البالةشعارات

المعقوفالصليب

العلم

الكيميائىالعنصر

الهلال

الأمريكيودالهنود

)المرز(.البريدمكتبانظر:.البريديالرمز

مراحدهافى)الكتابةالألفباءانظر:.افيريالرص

)الترسضالكتابةالمجة(؟)اي!ابئاللغةالمينية،(بمالأولى

(.التصويري

مكتب؟العواميديالتشفير:نظرا.لخطياالرمر

لبريد.ا

الحبر(.في)الرموزالجبرانظر:.الرياصيالرمر

الشعراءمنبمجموعةبدأتأدبيةحصك!ادمزلة

هذهقادحيث،أم598-أ885منالفترةفيالفرنسيين

بولشعرلكن،ملارميهستيفانالفرنسيالأديبالحركة

قائمةوتتضمنفرنسا.فيللشعراءاجتذائاأكثركان!زلين

،كانوجوستافجيل،رينيهمنكلاللرمزيةالمنظرين

أسلوبتبنيفيوتبعه!.موريسوتشارلز،موريسوجين

بدأيةفيالاوروبيينالشعراءمنالعديدذلكبعدالرمزية

بالجانبالرمزيةوأهتمتالميلاديعشرالتاسعالقرن

.الأخرىالمعنويةوالاحاسيس،الروحي

الفيلسوفمنللرمزيةالأساسيةالفكرةتولدت

الدينيينالزعماءأحداعتبرالذي،سويدينبورغإيمانويل

للعالمرموزالمنظورةالحقائقإن:قاللأنهالسويديين

بودليرشارلالفرنسيالشاعروصور.الروحيالخفى

ا!لراسلاتالمسماةالشعريةمتتالياتهخلالمن-البشرية

إليهاتتحدثالتىالرموزمنغابةفيتسيربأنها-

ويعبر.كاملةبصورةتفهمهاأنتستيملابكلمات

يمكنالذيالشاعرتخيلعن-دائماالرمزيالشعر

بالإيقاعيعنونالرمزيةولثسعراء.شمتىبطرقتفسيره

بصورةأنفسهمعنيعبرونوهم،للألفاظالمومسيقي

الهيكلفيفنيةتحويراتإيجادعلىويعملون،مجازية

الحركةهذهالنقادمنبعضورمىللشعر.الأصلى

والتشاؤمالموتفكرةلتسلطنظراوالانحطاطبالانحلال

عليها.عامةبصورة

الفرنسي،بمالأدب،الروسى،المسرحية:أيضاانظر

.ستيفان،ملارميهبمبول،فيرلينبمالأدب

منالفترةفيحكممصر،فرعونالثاليرمسيس

مبكرةسنفىالعرلقواعتلى..مق0921-2241

نأقبل،قصيرةلمدةالحكمأعباءالأولسيتيوالدهوشارك

منالأولىالفترةخلال.طويلةلفترةبنفسهالحكميبدأ

لسوريا.الحيثييناحتلالإنهاءرمسيسحاول،عصرهبداية

ضدفاصلةغيرمعركةفىدخل.م،ق1285عامفي
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يزيدلماالنيلمنبالقر!سمبلأبيمعسدتحرسالثانىرمسيستماثيل

إلىالمعمدنقلبأسوانالعاليالسدإنشاءامشلزموقد.سنة،3،،0على

المرتفعة.الاراضي

عامفي.عليهمكبيراانتصاراوسجلقادشفىالحيثيين

أدتالحيثيينملكمعمعاهدةرمسيسعقد.مأق926

.الحيثيونانظر:بينهما.سورياتقسيمإلى

لفترةامتدالذي،حكمهمنالمتبقيةالمدةوخلال

كبير.عمرانىبرنامجلتنفيذجهودهرمسيسكرس،طويلة

ذاتالعظيمةالقاعةوأتم،النيلبدلتاجديدةعاصمةفبنى

رمسيسقامكما.الكرنكفيرعأمونلمعبدالأعمدة

أخرىومعابدسمبلأبىفيالصخريةالمعابدببناءأيضا

بالعديدأيضااهتمكما.مهمةمصريةمدينةكلفيتقريبا

الحكم.فيسبقوهالذينالفراعنةبناهاالتىالمبانيمن

سمبل.أبومعبدكليوباترا،مسلتا:أيضاانظر

التقويموفقالسنةشهورمنالتاسعالشهررمضان

وجهعلىم412عامالاسمبهذاسمي.الهجري

الخامسالجدمرةبنكلابعهدفيوذلك.التقريب

الحجارةحروهوالرمض،مناسمهواشتقعد!.للرسول

الشهورأسماءنقلوالماأنهمذلك،الشمسحرشدةمن

فوافقفيها،هيالتيبالأزمنةسموهاالقديمةاللغةعن

ووافق،بهفسميوشدتهالحر)رمض(أيامرمضان

الشتاءفيالماءتجمدأيامالاخرةوجمادىالأولىجمادى

التقويمانظر:.الهجريةالسنةشهوركلوهكذا،بهفسميا

مأخوذرمضانشهرإنالعلماء:بعضويقول.الهجري

العطش.شدةمنجوفهحرإذايرمضالصائمرمضمن

وربيعربئالأولشهراوهما،رمضانشمهرهذاويقال

الشهورأسماءسائرمعشمهركلمةتذكرولاالاخر،

فيهأنزلالذيرمضانشهر):تعالىقال.العربية

أبىقولربيعشمهريوشاهد.185:البقرة!.القرآن

ذؤيب:

كليهماربغشهريأبلتبه

واقترارهانسؤهافيهامارفقد

الأسماءمنسلاسلأربعالعربعرف.أسماؤه

الأخيرةالسلسلةعلىتستقرأنقبلالعربيةللشهور

.الميلاديالخامسالقرنمطلعفيوذلكالانالمستخدمة

وفيواحدزمنفيتستخدمالمجموعاتهذهتكنولم

لشهورهمأسماءالمستعربةللعربكانفقدواحد،مكان

العربيةوالشهور.كذلكأسماؤهمالعاربةللعربكانكما

المستعربةالعربوضعتهاالتىالأسماءهىحالياالمعروفة

قرنا.91علىمايربومنذتغييرأوتعديلعليهايطرأولم

وكانتالشهور،علىأطلقتهاخاصةقائمةلثمودوكانت

سنتهميبدأونوكانواديمر.اسمرمضانشمهرعلىتطلق

نظموقد.موجبيدعونهفكانواالمحرمأماهذا،ديمربشهر

ومنتهيابالمحرممبتدئاثمودشهوريحىبنعيسىسهلأبو

:فقالالحجةبذي

موجرثمموجثثمودشهور

مصدرثمملزمايتلوومورد

هوبليدخلثميأتيوهوبر

ديمرثميقفوهماقدوموهاء

حيفليقبلثميمفىودابر

ألثهرفيهنتمحتىومسبل

لملكنهاالعاربةالعربعليهأطلقتهاالتيالأسماءومن

منكلأوردهماوهذازاهر،الإسلامقبلمستعملةتكن

انحصص،فىسيدهوابن،الذهبمروجفيالمسعودي

وكذلك.ماتتأيالدابةنفقتمننافقأيضاذلكومن

الشاعر:قالناتق

الوغىحومةلدىأجلتناتتيوفي

خثعمافرسانالأدبارعلىوولت

الحيينكاناوطيءخثعمقبيلتيأنالمشهورومن

أسمائهومن.الحرمالأشمهريستحلاناللذينالوحيدين

يكثرونالعربوكانللخمر،مكيالوالناطل.نماطلأيضا

أشهرهىيتلوهمالأنالخمرشربمنالشهرهذافى

وكثرةالشربفيلإفراطهمناطلاسميلذا،الحج

الشاعر:قال،المكياللذلكاستعمالهم

عندهابجرةابنماعندأنفلو

بناطللهاتيتبلللمالخمرمن
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ال!ثريفالمكيالحرم

حميعامتلأتوقد

يحرصحيتطوابقه

علىالمسلمينملايين

التىرمضانعمرةقضاء

نأدونححةتعدل

المريصة.تسقط

الصيامفييومأولهو،رمضانأول.خطصطأيمام

يوما،03أو92يكونقدالذيالشهرنهايةحتىويستمر

.الهجريالتقويمانو:.البصريةالرؤيةعلىذلكولمجوقف!

وكان.الهجرةمنالثانيةالسنةفيالصومفرضوقد

ونزل،البعثةقبلحتىحراءبغارفيهيتعبدض!ل!!الرسول

المباركةالليلةوفيه.رمفعانشعهرفينزلماأولالوحي

منواحدةجملةالقرآنفيهالزلالتيالقدرليلةالمسماة

بهنزلثمالدنيا،السماءفيالعزةبيتإلىالمحفوظاللوح

مدىعلىمنجماض!هيهاشسولعلىالسلامعليهجبريل

عاما.وعشرينثلالة

فيهانزلتالتيأغدر،اليلةالشهرهذافضائلومن

دقيق،تحديدلهاوليسوقدرها،شأنهالعظمالقدر،سورة

لماكذلكوسميت.منهالأواخراالعشرفيتتحرىإنما

فيوتكون،والآجالوالأرزاقالأقدارمنفيهايكتب

وبدخول.والعشرينالحاديليلةمنبدءاالوترالأياما

وتصفد،جهنمألوابوتغلقالسماءأبوابتفتحرمضان

وفيه.ليلةكلالنارمنعتقاءاطهويعتقالشياطين

فيإلايصحولا،منهالأواخرالعشرفيالاعتكاف

إلاالخروجأوالوطءالاعتكاففيويحرمالمساجد،

ملحة.لضرورة

بدرغزوة؟الأخرىالشهرهذاأحداثأهممن

الثانيةالسنةمنرمضان17الثلاثاءيومفيالكبرى

التقويماعتمادقبلالمسلمونيسميهاكانالتيللهجرة

فتحفيهكانكما.بالقتالالأمرأيالأمر،سنةالهجري

يسميهاكانالتيللهجرةالثامنةالسنةمن02فيمكة

فاطمةتوفيتالشهرهذاوفيالاستواء.سنةالمسلمون

وابنهماطالبأبىبنعليوزوجهاكل!ي!،الرسولبنت

عامرمضان3الثلاثاءليلةفيفاطمةتوفيتفقد،الحسن
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رمضانشهرفىالمسلمينحموععليهتتوافدىالشريفالنبويالحرم

!موأحلأ!صرثوابثاالشصهدافيا!!سولمسحدفىالصلاةحيت

احر.شهرأي

تزدادحيتمصرفيرمفانب!ثهرالاحتفاءمظاهرمنمظهر

ار.الأ!وهالاتالملولةبالفواليصروالميوتالشعبيةوالأحياءالشوارع

منرمضان17فيعليوتوفيسنة،92أهـوعمرهاأ

وكانت،ملجمبنالرحمنعبدطعنهأنهـبعد04عام

نأهـبعد94عاممنرمضانمنتصففيالحسنوفاة

وفي.الكنديقيسبنالأشسعثبنتجعدةزوجتهلحممته

الحجازأهـتوحدتء3أعاممنرمضانمنالسابع

منهالعاشروفي،السعوديةالعربيةالمملكةاسمتحتونجد

فيهاتمكنالتيرمضانحرباهـكانت393عام

أروعوخاضالسويسقناةعبورمنالمصريالجيحق

فيالحربكانتكذلك،إسرائيلضدالعربمعارك

وإسرائيل.مموريابينالجولان

،الهجريالتقويم؟السنويالتقويم؟التقويم:أيضاانظر

فتح.،مكة،المحرم،غزوة،الكبرىبدر،المسلمينأعياد

وأالصخور،منصغيرةلقطععشوائىتراكمادمل

الحصى.منوأصغروالطمىالطينذراتمنأكبرالمعادن

.،.6بنقطرها!راوححباتبأنهالرملالعلماءويصنف

ملم.2،وا

منجزءاالأصلفيكانتالرملحباتومعظم

وتتفت!الصسخوروتتكسر.تفتتتثمصلبةصخور

بالسواحلالأمواجتنتظمحينفمثلاالتجوية.بعملية

الصخورشقوقفيالمياهتتجمدوحينالصخور،تفتت

كمابعضابعضهاعنانفصالهافيتتسببأنيمكن

فىكيمائيةلتفاعلاتنتيجةالصخورتتحطمأنيمكن

والماء.الهواء

كما،الأرضمنشمالمحعةمساحاتعلىالرمالتتوزع

وتجرف.البحيراتمنالعديدوفيالبحارأعماقفىتوجد

إلىالضحلةالبحارقيعانمنالرمالمنكبيرةكميات

وقدالأنهارقيعانعبرأيضاالرمالتتحرك،كماالسواحل

المنخفضة.الأراضيفيالأنهارضفافعلىتترلسب

منكثيرةبقاعاالصحراويةالمناطقفىالرمالوتغطي

تسمىصغيرةتلالفيالرملىالرياحتجمعوقدالأرض

الرملية.الكثبان

المواد،منأنواععدةمنالرمالتتكونأنيمكن

،الرمالفيالوجودالشائعةالمعادنمنالكوارتزويعتبر

مثل،أخرىمعادنعلىالرمالتحتويأنيمكنولكن

الصخور.منأخرىوقطع)الفلسبار(الألومنيومسليكات

الكلسيتمنغالباالرمليةالسواحلبعضوتتكون

أصدافمنتأتيوالتيالمتبلرة(الكالسيوم)كربونات

فيتوجدالتىالسوداءالرمالتحتوي.المحطمةالمرجان

حباتعلىالهادئالمحيطفيالأخرىوالجزرهاواي

صخور،مكوناتمنو!طالبازلتيالزجاجوالبازلت

استخداماتوهنالك.متصلبةبركانيةحممعننشأت
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والأسمنتبالحصىيخلطفهو.للرملكثيرةصناعية

مننقئانوغاالصناعيونويستخدم.الخرسانةلصناعة

(السليكونأكسيد)ثانيالسليكارمليسمىالمرورمال

الأفرانتبطينوأدواتالكاشطةوالموادالزجاجلصناعة

الرمليةالترسباتتحتويأنويمكن.الفنيةوالأشكال

كالذهبنادرةموادمنقليلةكمياتعلىالأنهارلبعض

.والماسوالبلاتين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرمليةالعاصفةالسليكاالطماليةالتردة

الكتي!الشاطئالرمليالحجر

لصحراءالزحاخا

الوعث.ان!:.الللنالرمل

التىالمدينةوهى.المحتدةفدسطينفيعربيةمدينةالرملة

سليمانالاميربناءهااختطإذ.فلسطينفىالمسلمونبناها

أخيهعهدفيفلسطينعلىوالياكانلماالملكعبدابن

احتلهاوقد.م571هـ،69فيوذلكالملكعبدبنالوليد

الاثنينيومفلسطينمدنمناحتلوافيماالصهاينة

،العربسكانهامنبالمسلةمقاومةبعدام48171129

004سوىمنهميبقفلمسكانها،معظمبطردوقاموا

مننسمةألف36أم729عامسكانهاعددوبلغ.نسمة

لغلبةالاسمبهذاالرملةسميت.فقطعربى008/4بينهم

رملة.اسمهاامرأةباسمسميتوقيلعليها.الرمل

الذيالجسرالرملةمدينةتعتبرالجغرالمحى.ا!لوقع

المنطقةفيبالقدسالفلسطنيالساحلفىيافايصل

الساحلشمالتصلكما،الأردنوشرقوبالغورالجبلية

الحديديةوالسككالطرقبهاوتمر.بجنوبهالفلسطيني

عنالرملةوتبعد.والعراقالشامببلادمصرتربطالتى

اللدمطارمنقريبةوهىكم45بحواليالقدس

الشهير.

جندحاضرةالأمويينعهدفيالرملةكانت.أهميتها

لولايةتابعةأصبحتالعبامسيينعهدوفىفلسطهين.

الصليبيوناحتلهاالصليبيةالحروبنشبتوعندما.الشام

وكان،ذلكإثريستردونهاالمسلمونوكان،مرةمنأكثر

حتىقلعتهاودمرمنهمامشردهاقدالأيوبىالدينصلاح

عقدإلىاضطروقد.أخرىمرةالصليبيونيحتلهالا

وزعيمإنجلتراملكايلأسدقلبريحشاردمعالرملةعملح

سنواتثلاثلمدة،أم291هـ،588سنةالصليبيين

الساحلالصليبيينالصلحهذاأعطىوقدأشهر.وثلاثة

فتكونعسقلانوأماويافا،صوربينالفلسطني

وأخيراللطرفينمناصفةالرملةتكونحينفىللمسل!ين،

فلسطينمدنوسائرتحريرهامنبيبرسالظاهرتمكن

.أم162هـ،066فيوالشام

عشرالثانيالقرنفيكبيرةمدينةالرملةوكانت

تجاريمركزوهي،المقدسبيتالكبرفيويليها،الميلادي

التجاريةالقوافلطريقعلىتقعحيثتأسيسهامنذمهم

الزيتونبزراعةمشهورةوالرملة.والشاممصربين

والرمانوالعنبوالخضراوأتوالحبوبوالحمضيات

الأقمشة:صناعاتالقدممنذفيهاظهركما.والتفاح

الألبانومنتجاتوالبسطالصوفوغزلوالكتانيةالقطخية

اليومالصناعيةمنتجاتهاوأهم.والصابونالزيتونوزيت

المحتلة،فلسطينفىللإسمنتمصنعأكبرففيهاالإسمنت

المعدنيةوالمنتجاتالاخشابمنتجاتإلىبالإضافة

والأنابيبوالثلاجاتوالمحركاتالجاهزةوالبيوت

المعدنية.

6)005منالرملةسكانعددزأدحديثا.الرملة

إلىام(189أ-19)4الأولىالعالميةالحربقبيلنسمة

ام229عامفىفقطيهوديا35منهمنسمة7لأ312

ثمام.319عامفقطيهود5منهمنسمة347.01و

مأ459عامنسمة061.51إلىعددهمارتفع

حتىالمدينةمساحةوتوسعت.م4791عام38.61و.

عددبدأدونما.9761.نحوم4391عامفىبلغت

عاملهاإسرائيلاحتلالبعدبالازديادالرملةسكان

الىفوصلالصهيونيةالهجرةبسببوذلكأم،489

عامألف03والىبمأم619عامفىنسمة548.02

.ام739عامألفا36عدده!اوبلغ.ام669

قصرأطلالالمشاهدهذهأهم.التاريخيةالمشاهد

،بناهالذيالأبيضالجايموآثار،الملكعبدبنسليمان

،بيبرسالظاهرجددهثمالأيوبيالدينصلاخبناءهوأعاد

زوجةالخيزرانبركةوهي،العنزيةوبركةالكبير،والجامع

بنيتوقدالرشيد.وهارونالهاديابنيهوأمالمهديالخليفة

اللأمطار.مياهلخزن

المحتلة.فلسطينأيضا:أنظر

.هـق)25المؤمنينأم،سفيانأبىبنترملة

النبيزوج،حبيبةبأمالمعروفة(.م466-695هـ،44-

وأخوها(سفيان)ألوحرببنصخرأبوهاقرشيةصؤيإي!.

بنعبيداللهزوجهامعهاجرت.الأمويالخليفةمعاوية

هناكتنصرولكنه.الثانيةالهجرةفيالحبشةإلىجحمق

اللهرسولأمرهاوبلغإسلامهاعلىحبيبةأمثبتت.ومات

الأزواخ.خيرهـفكانت7هـوقيل4عامفتزوجها!وب،

وروىعدي!،اللهرسولعنكثيرةأحاديثرملةروت

اللهرضى-وكانت.ومسلمالبخاريمثلالمحدث!تكبارلها
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وعدمالشركعلىلبقائهمعهغليظةلأبيهامجافية-عنها

عدب.النبىزوجاتانظر:.أمرهأولفيإسلامه

فنان.(م9091-1681)ريكلمحريلى،رمدجتون

وأعمالوالرسومبالحركةالمليئةبلوحاتهعرفأمريكي

أعمالهوحازتوالهنود.البقررعاةتصورالتيالنحت

وروحه.الغربحيويةل!برازهالشهرة

الحرةوالحياةالخيلوأحببنيويورككانتونفيولد

الغربشخصياتيرسمكانماوغالبا.طفولتهمنذ

عاممنييلجامعةفيالفندرس.الدراميةالمعاركومشاهد

صحيفةفيلهنشررسمأولوكانأم،88.أ-878

الجامعية.المدينة

رحلاتهأولىفيمونتاناإلىام881عامسافر

فنائا،يصبحأنام855عاموقرر.الغربإلىالعديدة

عنالاختفاءسريعيللجنودالتصويريفنهيكرسوأن

فيالمكشوفةوالأراضىوالهنودالبقرورعاةالأنظار،

لجمعالغربعبرارتحللكنه،الشرقفيعاش.الغرب

رسومه.مادة

رسومهوتبين.بدقةرسمتقدالأولىأعمالهكانت

عامهايواتاأغنيةلونجفلوودزورثهنريالشاعرلقصيدة

منيقللكانذلكوبعد.الفترةهذهفيفنهام198

يوضئرمنحتونلفريدريكالبرونكو،حصانأوالمروضغيرالجواد

النحت.فىاستحدمهالذيالحيويالأسلوب

مزاجه،عنالتعبيرمنيكثركانولكنهرسمهفيالتفاصيل

وعواطفه.

وأصبحواس!ع،بشكلالألوانفرشاةضرباتواستخدم

القائدإلزاللوحةوتوضحالضوء.وتأثيرباللوناعتناءأكثر

امتدحكما.الحديثالدراميأسلوبهام709عامالمبماشر

أعمالهفينحت.الهادئةالرومانسيةالليليةلمشاهده

فالمروغيرالجوادفيكمافعالةمتزنةشخوصا

طرقفيهابماكتبهمنالكثيروزين،أم509)البرونكو(

بالرلممومام609هنديوطريقام598الفروسية

الفنمتحففيمحفوظةأعمالهمنوالكثير.التوضيحية

ويتنيمعرضوفىبنيويوركأوجدنسبرجفيالتذكاري

ويومينج.،كوديفيالغربيللفن

التشفير.انظر:.والشفراتالرمور

وتد.عدىحدواتبرميتؤدىدعبةالحدوةرمي

فياللعبأشخاصأربعةأو،ثلاثةأو،شخصانيستطميع

قريباالحدواتبرميهمنقاطااللاعبونيسجل.نفسهالوقت

حوله.أوالوتدمن

قطعمنالنظاميةالحدواتتتكون.اللعبةقواعد

مانعوبهاالحصانبحدوةأشبهالحديد،منمسطحة

.طرفكلفيالمغلقةنهاتحهاعندصغير()نتوءللانزلاق

طولأ،سمأ9وعرضاسمأ8عنالحدوةتزيدألايجب

لهايكونلاوأناكجم،2،عنوزنهايزيدألاويجب

.المفتوحوالطرفالانزلاقمانعاتبينسم9منأكثرفراغ

هذهفي.أم5وطولهاأم8،نحوالرميساحةعرض

يبعد،الأرضفىمعدنيينوتديندقأوتثبيتيتم،المساحة

سم38وتدكلارتفاعيكون.أم2الاخرعنمنهماكل

ضلعهطولمربعايكونالذي.الرميصندوقداخل

وأالتربةأوالطينمنمساحةلهرميصندوقكل.ام8،

الحدوات.عليهاتسقطالرمل

التنافسيكون،اللعبةهذهثلاثةأوشخصانلعبإذا

منهماثنينكليكونأشخاصأربعةلعبوإذافرديا.بينهم

يرميحيث،الحدواتلرميأدوارااللاعبونيأخذفريقا.

منا!روةار!اليرمىدور.كلفيحدوتيناللاعب

الصغارواللاعبونالنساءوترميالوتد،منام2مسافة

الحدواتاللاعبونيقذف.م9مسافةمنمشة(17)تحت

نقرةالحدوةالإصبعرأسضابطيعطي.بارعةبحركة

عندالوتدالمفتوحةنهايتهاوتواجهالهواءفىتنقلببحيث

هبوطها.

بحيثالوتد،تطوقالتىهيالحدوة.النقاطإحراز

يمسأندونطرفيهايلامسأنالمستقيمللطرفيمكن
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الحدوةرمةلعبة

.؟-خ!أ

آ-

أأ-،أ

الساحه،محايةفيأغةالمحاحصاحلورا،،ععود1يقرو.لئايةث!!فيوتدويوحدمستصيلةأماحةعلىاللعصيحري

الحدوةلرميالحا!ةاضظهيماتوااحساحةاألعاداشس!ايو!تر،للساحةالمقاللةاصهايةافيالوتدلحوحدوت!!ويرمولى

الحصار.وحدوة

سم03

!أء-م---

-أس

-!-ا

-خذ-

رع!8،أم

حاا،!الحق

أاأس!-تد

--أسمأ9لأ-ماكعح!ص

--الم،ق-ا!دا

م!9

اشميحدهـة

محالمةحط

الملعصوتد

مرصوهـإ،الإسيتممشى

مأ2للرحالالمسافة

م9الصغارواطساءالمسالة

الحدوةر!يملصمساحة

التيالحدوةتستحق.نقاطثلاثاشميةتستحقالوتد.

المائلة.واحدةنقطةالوتدمنأسم5لعدعلىتهبط

.واحدةنقطةأيضاتستحهتأ!تد(انحوتميلالتي)الحلقة

رميمبارياتفيالنقاطلإحرازرئيسياننظامانيوجد

نظامفي.الرمياتكلوإحصاءالشطبوهما،الحدوة

رمىإذا.نقطة04منعادةاللعبةتتكون،الشطب

بحيث،الحلقةأوالحدوةالمنافسالفريهتمنأسلاعبونا

ولتشط!الوتد،منبالقربمتساويةمسا"شةعلىتهبصأ

قدالمنافساللاعبيكونلاالتيالأخرىاحدوةرمية

ك!!إحصاءشظامعلىتسيرالتياللعبةتتكونطوقها.

05برميلاعبحوليقومجوأسة،25منعادةالرميات

الحلقاتحلتستحق،اللعبمنالنظامهذافي.حدوة

نقاطاالوتدمنسماءبعدعلىتحونأضياوالحدوات

لفئاتها.وفقاتحمسب

فيأصلاالحدوةرميلعبةبدأت.تاريخيةنبذة

هدهكانت.أم..عامنحوالرومانيالجيشمخيمات

وحضدا،المتحدةالولاياتفيطويلةلفترةمنتشرةاللعبة

عاموفي.كثيرةأصشواتمحددةقواعدلهايكنلمولكن

للعبمقاييسبوضعالرجالمنمحموعةقامتأم،419

اللعبة.شععبيةازدادتهناومنوأدواته

حلقةبرميفيهااللاعبونيقوملعبةالحلقاترمي

فيمغروسوتدعلىالرمى،حلقةباسمتعرف،معدنية

هدهـأبيفه!،بالوتدويحيط.متباسميعرف،الأرض

الملاعبونايستطيعبحيث،لمشتيمتراتعشرةقطرهيبلغ

موضعه.رؤية

يقومالبطهولةمسابقةفيول!ش،اللعبةقواعدوتتباين

تفصلمتباعدينوتدينعلياشميحلقاتبرمياللاعبون

ويرميوتد،وراءلاعبكلويقفصمترا،أ6مسافةبيسهما

وتعطى.الخصموتدإلىحلقت!تأخناوببامنهماواحدكل

نقطهة،الخصمرميحلقةمنالوتدإلىالأقرباالحلقة

12الجانبينأحديسحلعحدماتنتهيالألعاباومعفمأ

نقطة،02مقابلنقطة02النتيجةحانتإذاأما،نقمةأ

الاخرعلىالجانبينأحديتقدمأنإلىيستمرأطعباشإن

نقط!ت.بمعدل

ماويزن،أ!زنواالحجمفيالرميحلقاتتختلم!

ويبلغكجمأ6،البطولةمسابقاتفيمنهايستخدم

تتبعماوغالبامعم،7هاقم!إمحفرةسمأ5قطرها

لعبةفيالمتبعةالقواعدالرسميةغيرالحلقاترميمباريات

الجياد.حدواترمي

وكانت،الفرديةالرياضاتأقدمإحدىالقرصرمي

الأوليمبية.ألعابهمفيالقدماءاليونانيينأسدىشعبياحدثا

أعظممنالقرصرميلاتبصوأاليونانيوناعتجروقد

.الرياضات

ونص!مترانقطرهادائرةمنالقرصاشياضيونيرمي

وتحيط،يديهإحدىراحةفيالقرصاشاميويمسكالمتر،

كاملةدورةالراميةأوالراميويدور.بالحافةأصالعهأطراف
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وبوربه،را!علىمنبسطااقرصبمسث،الدائرةخارجيخطولاأنيجبمترا.5.2قطرهادائرةفيالقرصرامييقفالقرصرميكيفية

.القرصرميفيذراعهومتابعةحسمهمنا!وةاتتج.ولصف!دورةلهايةفيالقرصيلقي.ممدودةودراعهالدائرةداخل

!---لمس*!س!سسس؟ص!-*ح!-د**!سسبرصسس-لا!سسسحسسص!"---حم!ح!بهعس---ص--س!ء---!ص!س
-سعكشحسس--!!ء+3.!ك!سسسثئرحسسبم

؟أ

نصفنهايةفيالقرصويقذف،والقوةالسرعةلتجميع

يديتركحينماالقرصالأصالغأطرافوتدير.أخرىدورة

حدإلىمنبسطبوضعالهواءفيالقرصفيطر،الرياضي

ما.

الدائرةخطالراميقدمادأستإذأالرميةتحتحسبلا

يقيعه!.الارضإلىالقرصوصولقبلخارجهاأو

نقطةأقربإلىللدائرةالداخليالوفمنالرميةالحكام

الدولية،القوانينوحعسب.الأرضالقرصفيهالامس

عددكانإذا،رمياتمحتعلىرياضىكليحصل

ثمانيةمنأكثرالعددكانوإذا.آقلأوثمانيةالمتسابقين

ثلاثعلىمنهمواحدكليحصسل،مشتركينرياضيين

للأدوار،الرمياتأطولأصحاب،الثمانيةيؤهل.رميات

ثلاثعلىمنهمواحدكليحصملحيث،النهائية

.أخرىرميات

الأوليمبية.الألعاببمالقوىألعاب:أيضاانظر

قوةمدىلقياسرياضةا!بيةا!ةرمي

.كانالجلةر!يبرياض!أيضاوتعرف.الرياضيين

ثقيلاحجرايستخدمون،السابقةالعصورفيالرياضيون

كرةاليوميعستخدمونولكنهم.الحديديةالكرةمنبدلأ

وزنهاحديديةكرةالرجاليمستخدمحيث،حديدية

كرةيستخدمونالثانويةالمدارسوشباب.كجم.57

حديديةكرةالنساءوتستخدم،كجم5.5وزنهاحديدية

كجم.4وزنها

قدرةمدىعلىالحديديةالكرةرمينجاحمدىيعتمد

بالكرةالدفعفيالجسميةقواهكاملتسخيرعلىالرامي

.مترانقطرهادائرةمنالقذفمنطقةتتشكل.الحديدية

لتثبيت،الدائرةأمامقوسشعكلعلىخشبيةلوحةوتوجد

الحديديةالكرةواضعا،الدائرةخلفالراميويقف،الرامي

إلىيقفزثم.العنقبجانبإياهاومثبتا،يدهفيالأمامإلى

التثبيت.لوحةمنبالقربالأماميةالقدمتكونحتىالأمام

الدفعقوةتحبربحيث،الأمامإلىالحديديةالكرةيدفعثم

الرامي،قدميموضعاينعكسحتى،الدورانعلىالجسم

يبسطثم.الأخرىالقدمإلىبالكاملالجسموزنوينتقل

الهواءفيالحديديةبالكرةالدفعويمكن.كاملةذراعه

الكرةمسافةقياسيتم4!.0مقدارهابزاويةتامةبفاعلية

الأولىللضمربةنقطةأقرببينالمسافةبقياسالحديدية

الحدمننقطةوأقرب،الأرضعلىالحديديةللكرة

الرمي.لدائرةالداخلي

الكرةرميمنافساتفيالقياسيةالأرقامولمعرفة

الأوليمبية.الألعابانظر:،الحديدية

الرياضيفيهايقومرياضيةمنافسةالمطرقةرمي

وتزن.يستطيعماأبعدإلى(معدنية)كرةمطرقةبقذف

بالإمساكالرامىويقومكجم(،.7)257رطلا،أ6المطرقة

طولهيصلفولاذيبحبلبالكرةمربوطةمعدنيةبحلقةبها

قطرها7دائرةمنالمطرقةويرميأم(،،)2أقدامأربعةإلى

.(م1،2)أقدام

،الدائرةإلىظهرهاللاعبيدير،الرميةبدايةوفى

يديه،بكلتاالمعدنيةالمطرقةويمسك،قدميهبينماويباعد

قوةالجلةتبلغوعندما.رأسهحولالكرةبلفويقوم

.الدائرةداخلدوراتأرلغأوثلاثاللاعبيدور،معينة

المطرقة،سرعةلزيادةاليسرىقدمهعلىالراميويدور

الأقصىالحدإلىوصلقديكوندورةآخرنهايةوعند

بإطلاقها.عندئذيقومالتيالمطرقةفيالاندفاعقوةمن

تركتهأثرأقربإلىالدأئرةحافةمنالرميةبعدقياسويغ

المطرقة.

الألعابان!:،الموقةرمىبطولةأرقاملمعرفة

الأوليمبية.الألعاب،الريافمية



قوةإلىيحتاجاللطرقةرمي

فيالرامييدورحيثومهارة

بشكلالمطرقةويؤرحح،دائرة

علىالحصولوعندحالبي،

المطرقة.يطهلقممكنعزمأقصى

لأمفيوكسس.ا:نظرا0ميحلرا

.(م446بعد-؟هـ،32بعد-؟)ءلرميصاا

مشهورةصحابية.الأنصاريةخالدبنملحانبنتسليمأم

الغميصاءف!.كثيرةأسماءفيهاوقيلبكنيتها،اشتهرت

طلحةأبيوزوجمالكبنأن!روالدةوهيوالرميصاء،

الجاهلية،فيالنضربنمالكتحت.كانتالأنصاري

علىوعرضت،أسل!تالإسلامجاءفلماأنسالهفولدت

أبوخطها.فقتلفخرج،فغضبالإسلاممالكزوجها

أسلمتأنتفإنأسلمتإنيفقالت،الأنصاريطلحة

وولدت.الإسلاممابينهماصداقفكانفأسلم.نكحتك

أبيإخبارفيوقصتها.اللهوعبدعميرأباطلحةلأبي

أحدغزوةشهدت.مشهورةعميرأبىولدهبوفاةطلحة

حنينغزوةشهدت.الجرحىوتداوي،العطشىتسقي

فكان!؟بهاللهرسولعندمنزلةلهاكانخنجر.معهاوكان

قالت:وقدعندها.تطوعاويصلىويقيلبيتهافىيزورها

فيوماتت.زيادةاريدماحتىع!باللهرسولليدعالقد

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانخلافة

أحدام(.372-1)632كريستوفرالسيررن،

.إنجليزيرياضياتوعالمالعلماءالمعماريينالمهندسين

حريقبفعلدمرتكنيسة87أصلمنكنيسة55صمم

القديسكاتدرائيةالكنائسهذهأشهر.ام666عاملندن

يميزرنأبراض!أقواسمنالكثيرومازالأم(.071)بول

مستشفى:الأخرىالشهيرةمبانيهوتضم.لندنفيالأفق

ام(.71)5جرينيتشومستشفىأم(،196)تشلسي

ولتشاير.مقاطعةفيالشرقيةنويلقريةفيرنولد

العلومعلىتقتصروتدريباتهالأوليةاهتماماتهكانق

فيمالندنفيوستمنستربمدرسةدرسكما،والرياضيات

جونالشاعركانحيثام،646وام641عاميبين

نرحصل.درامشهزملاءلوكجونوالفيلسوفدرايدن

أكسفوردجامعةمنالادابفيالبكالوريوسشهادةعلى

عامنفسهاالجامعةمنالماجستيروشهادةأم651عام

وظائفوعلم،التشريحعلمأيضارنودرس.أم536

نرعين.العضلاتتعملكيفتبيننماذجوأعدالأعضاء

.لندنفىجريشامكليةفيالفلكلعلمأستاذاأم657عام

حديثوالإنجليزيةاللاتينيةباللغاتمحاضراتهوأصبحت

الأوروبيين.العلماءبينشمهرتهاتساععلىساعدمما،الجميع

منصبفيرنأم661عامالثانيتشارلزالملكعين

نرجذبوقد.المساحةعاممديرمساعدهومهممعماري

ولاأكسفورد.فيالشيلدنيانمسرحلترميمبمشروعهالانتباه

إنهحيث،لهالمعاصرينالإنجليزالمعماريينمنأمثالهرنيشبه

بالمع!ارمباشرةمعرفةليكتعسبإيطالياإلىأبدايذهبلم

منشاهدهوماأم665عامفرنسازارول!ضه.الكلاممي!ي

أعماله.فىأثرهناكمعماريةهندسة

عامالملكيللمجمعالمؤسسينالأعضاءأحدرنكان

نركانفقدابنهكتبهاالتيحياتهسيرةوحمسب.أم066

ونظرية.وتجربةاختراعا53عنمسؤولأ



أشهرحدأ.(م9791-1291)كريستي،رلج

لفريقيلعببدأوقد،الأيرلنديين)الهرلنج(القذفلاعبى

وانضم.ام379عامالمحليةالقذفمبارياتفيالكورك

كأسباخروفاز،أم049العامفيروفرزجلينفريقإلى

بجميعرنجفاز.ام639عامكورككاونتىلفريقله

اخرهاوكان.الهرلنجلاعبىلكبارالثمانيأيرلندأميداليات

.ام459عام

.كوركلكاونتىالتابعةكلوينىفيرنجولد

إلىتنتمى.العالمفيالغذاءأسماكأهممنالرفجة

والسردين،الشابلأيضاتضمالت!،الرنجةفصيلة

المناطقفيالبحرسواحلعلى،الرنجةوتوجد.والألوايف

وفي،والأطلسيالهادئالمحيطينشماليوالباردة،المعتدلة

أكثرمن،الأطلسىالمحيطرنجةوتعتبر.الداخليةالبحيرات

جمئالحيواناتبين،ضخمةبأعدادتوجدالتيالأنواع

،الشمالبحرفىالجائرالرنجةلصيدكانوقد.الفقارية

فيتمثلكبيرأثر،العشرينالقرنمنالسبعينياتفي

تربيتهاكانتالتي،الأسماكسلالاتفيالكبيرالنمص

بعفالدولاتخذت،النقصهذاولتغطجةوقتئذ.تتم

بحرمياهفيالرنجةصيدلتقييد،اللازمةالإجراءات

بدأت،العشرينالقرنمنالتسعينياتوبحلول.الشمال

الرنجة.كمياتتزداد

المكتملةالأسماكمنالرنجةتعد.والعاداتالمظهر

الأخضراللونذاتالرقيقةبقشورهاوتتميز،الشكل

الشمالية.المياهفىتعيشالتيالهادئالمحيطرنجة

الرنجةلسمكالغذائةالقيمة

91%بروتين

"!-دهولى%أ5

-؟-!ر!اد%ا2

392الرنجة

أعلى.منالرماديالأسوداللونوإلى،الزرقةإلىالضارب

الأبيضبلونهاتتميزأنهاكمافضى،فلونهاالجانبينمنأما

وتعد.صغيرةأسنانبه،الرنجةفكيمنوكل.أسفلمن

وتسبح،الرنجةلغذاءالرئيسيالمصدر،الصغيرةالقشريات

سطحمنبالقرب،أسرابفىالرنجةأسماكمنالملايين

2.كم5و.51بينتتراو!مساحاتفيالماء،

ثم،العميقةالمياهفيوقتهامنبعضا،الرنجةوتقضي

تضعحيث،الساحلعلى،الضحلةالمياهإلىتهاجر

إلى02!...منمايقربالأنثىوتضعبيضها.

إلىالبيضويهبطحجمها.حسب،بيضة!185...

وبعدوالصخور.البحريةالأعشابيغصحيث،القاع

البيضأعدادمنالرغموعلى.البيضيفقسأسابيععدة

حتىيعيشصغارهامنالقليلأنإلا،الرنجةتضعهاالتي

وتعتبر.الأطلسىالمحيطمنوفيرأصيدايجلبونوهمالرنجةصيادو

العالم.فيالغذاءأسماكأهممنالرنجة

ير؟ئرع!*أبر3!

عئ!ئنطط!

الرمح!!ء



الرند492

وبعضالبحر،فسرطان،للرنجةكثيرونأعداءوهناكيكبر.

الرنجةبيضمنال!صيريأكل،الحدوقمثلالأسماك

واس!المونالقدمنهاأخرىأسماكوكذلك.وصغارها

تأكلكلهاالأطيمشمثلالبحريةوالطيوروالدلافينوالتونة

النمو.المكتملةالرنجة

الصيادينبعضيكتشف.للرنجةالتجاريالصيد

أجحريةاللطيوربمتابعتهموذلك،الرنجةمنكبيرةأفواجا

عنالنابخيقالبرأوالضوء،بوساطةأوفوقها،تحلقالتي

،القوارببعضوتكتشفالبحر.مياهفيالسابحةالرنجة

فيالمستخدمةلتلكمشابهةأجهزةبوساطةالرنجةأفواج

.الحربأثناء،الغواصاتاكتشاف

منمجموعةوتذهب.كبيرةبشباكعادةالرنجةتصاد

،كبيرةبأعدادالرنجةفيهاتشاهدالتيالمنطقةإلىالصيادين

على،الصيادونيجدفذلك،بعد.شباكهموينشرون

هذهويجبرون،صغيرةقواربفيالشبكةحوافيطول

يتقدمثمالمركز.منالاقترابعلىالأسماكمنالكميات

إلىالرنجةمنآلافويرتفعالصيد،قاربذلكبعد

3.2حواليويصاد.أغاربافيبهاويلقى،الشبكة

الاتحادويسبق.عامكلالرنجةسمكمنطن،مليون

التيالرنجةكميةفيالدولجميع)السابق(السوفييتي

يصيدها.

تستخدم،ثمالرنجةمنالكثيريجمد.الاستخدامات

أسماكتستخدمكذلكوالقد.الهلبوتمصايدفيطعما

المستخلصةالزيوتوتستخدمالسماد.صناعةفيالرنجة

.الأخرىوالأغراض،الالاتتشحيمفيمنها،

الغذاءبمثالة،العالمأنحاءمنكثيرفيالرنجةوتعتبر

طازجة.أم،مشويةأم،مخللةأكانتسواء.للناسالمحب!

المملحةالرنجةباسم،بالملحتعالجالتي،الرنجةوتعرف

ولكنها،الطريقةبنفستجهزالتيالرنجةأما.الملشوية

صغاروتباع.الملقددةالرنج!فتسمى،ومنظفة،مشطورة

ماءفيالخللة،الرنجةوتوضع.بلمةبوصفهاغالباالرنجة

تباعوهي.والتوابلالبصلمعالأحيانبعضوفي،مملح

أما،كاملةالمستديرةالرنجةوتملحعمشطورةأومستديرة

وأجزاء،والقلب،الخياشيممنهافتنزعالمشطورةالرنجة

فيخصوصامحبباشعبياغذاءالرنجةوتعتبرمنها.أخرى

اللإسكندينافية.الدول

السردين.:أيضانظرا

البحرحوضمنطقةمن،الخضرةدائمةشجيرةالردد

الغار،خليجأوخليجباسمأيضاوتعرف.المتوسطالأبيض

بعضمعمخلوطةأو،للمخللاتمنكهاأوراقهاوتستخدم

أطباقمثل،الساخنةالأطباقعلىنكهةلإضفاءالأعشاب

أوراقهاوتستخدم،المتوسطالمحرحوضمنطقة!يتنموالرندشجرة

للأطعمة.ن!ةلإصافة

منذالنبتةزرعتوقد.هادئةنارعلىوالمطبوخاتالسمك

طوقشكلفيوتضفرتجدلأوراقهاوكانتالعصور.أقدم

القديمة.أثينافيالفائزينالرياضي!تلتزيين

رندلمشروع.مشروع،النفطلاستخراجرندل

منراسبمنالنفطلاستخراجخطةالنفطلاستخراج

لإقليمالشرقيالساحلعلى(نفطي)طفلالزيتصخر

غربيشمالتقريباكم03بعدعلىبأسترالياكوينزلاند

آلافخمسةحوالىعلىالمنطقةوتحتوي.جلادلمشون

التيبالمنطقةويوجد.الزيتصخرمنمتريطنمليون

الزيتصخرمنطبقاتخمعر2أكم5مساحتهاتبلغ

سطحتحتم35و.أم5ماب!تتتراوحأعماقعلى

.ال!رض

عشرالتاسعالقرنفيهذاالزيتصخراكتشف

رندلجزيرتيبينالممتدةالقناةتعميقعندالميلادي

العالميةالحربوخلال.م003عرضهايبلغالتيوكيرتصر

فىالمناجمإدارةقامتأم(1459)939الثانية

الوقودأزمةشجعتعندما،رندلمنطقةبمسحكوينزلاند

فيالحجريالنفطمنالكمياتبعضاستخراجعلى

001.3مساحةعلىبئرا15المهندسونوحفرألمشراليا.

طنمليون063علىتحتويالمنطقةأنوقدرواهكتار،

شركةحفرت،ام969عاموفي.الزيتصخرمنمتري



592بهالرا

آنذاكالنفطأممعاررخصولكن،أخرىابارتسعتعدين

عمليةمنهالنفطواستخراجالزيتصخرتعدينمنجعل

اقتصادية.غير

فيالنفطأسععاربدأتعندمام،7391عاموفي

،للاسحتكشافبرنامجهاالحاليةالشركاتبدأت،الارتفاع

أضعافسبعةمنأحصثرعلىتحتويالمنطقةأنواكتشفت

قدالشركاتوكانت.الزيتصخرلكميةالسابقالتقدير

الرواسباصعتخراجإمكانيةفيالأمربادئفيفكرت

مخزونلاسعتغلالوخططتالصطحيالحفربأساليب

مرحلتين.علىالمخطقة

تتراوحيوميةكميةتنتجسوفالأولىالمرحلةأنقدر

فيالحجريالنفطمنلتركيلو000.4و.0003بين

الزيت.صخرمنمتريطنألفأربعينمناليوم

تستخدمسوفالخطةهذهأنالمفروضمنوكان

وتوقعتالتقطير،بوامعطةالنفطا!عتخراجأمعاليبلتقدير

سوفالإنتاجأن،النتائجهذهعلىبناء،الشركات

كيلوألف!4و.03بينتتراوحكميةيبلغأنإلىيتصاعد

منتقريباأصعترالياإنتاجنصفتعادلكميةوهييوميا،لتر

أحشرين.االقرنمنالثمانينياتمطلعفيالخامالنفط

المضيعدمالمستثمرونقرر،أم819عابمفيولكن

إمكانيةحولالشكوكحامتإذ،الاصليةالخطةتنفيذفي

حسما،السطحيالحفربأساليبالزيتصخراستخراج

صخرعلىأجريتالتيالتقطيراختباراتنتائجتضاربت

الأجنبية،المصانعفيرندلمنطقةمنالمستخرجالزيت

الرأسمالية.التكاليفتقديرفيالسريعالتصاعدعنفضلا

أواخرإلىالجدوىدراسعاتتستمرأنالمتوقعمنوكان

قدمابالمضيقراراتخذولو،العشرينأغرنامنالثمانينيات

النفطهذاإنتاجالمتو!مني!صنفلن،المشروعهذافى

العشرين.أ!قرنامنالتسعينياتمنتصفقبلتحاريا

لتركيلوآلاف01إلىلايصلقدالإنتاجأنوقدر

صخرمنمتريطنألف025اسعتخراجويجبيوميا،

ول!ش.الكميةهذهلإنتاجيومياالجرداءوالصكمخورالزيت

القرنمنالثمانينياتمنتصففيالنفطألممعارانهيار

المشروعهذافيالا!عتمراراحتمالمنيضعفالعشرين

القريب.المدىفي

الزيت.عمخر:أيضاانظر

ل!قليمالتابعةالمحليةالحكومةمناطقمنمنطقةرلدرو

كلايد،نهرعلىالمنطقةتم!ذهبأسكتلندا.مشراثكلايد

بكثافةوتتممز.نسمةأ3!و622لمعكانهاويبلكدد

بارهيد:هيمه!ةصناعيةمدنتمهيهاكما،سكانية

ورنفرو.وبيزليوجونستون

نشاطهموهيالزراعةالريفيةالمناطقسكانيمارس

المنسوجاتوصناعةالهندسيةالأعمالأنكما.الرئيسي

أكبرمنبأنهابيزليتعرف.الإقليمفيالصناعاتأهمهي

الأخرىالمصنوعاتومن.العالمفيالقطنيةالخيوطمنتجي

ودباغةالصحيةوالأدواتالغذائيةالموادالمنطقةتنتجهاالتي

الجلود.

إقليم.،ستراثكلايد:أيضاانو

إلىتقعبإنجلترا،محليحكمذاتمقاطعةرليمللى

عدديبلغالتايمز.نهرضفافعلىلصريمنالغربيالشمال

وتشرتسيأدلستونمدنها:ومن.نسمة71؟ء..سكانها

مطارفيأولندنفي!ع!!انهامنالكثيرويعملوإغام،

هيثرو.

يقعالذيرنيميدمرجمناسمهاالناحيةأخذتوقد

وفيأغام،عندالتايمزلنهرالجنوبيةالضفةعلىأرضهافي

علىجونالملكإنجلتراباروناتأرغمأم512يونيو51

فى(الكبرى)الوثيقةالماجناكرتاباسمالمعروفةمئالوثيقة

النهر.منالقريبةالجزيرةفيأورنيميدمرج

للأرمشقراطيةالحقوقمنال!صيرتمنعأ!ثيقةاوهذه

البريطانى.للدمشورالأولالاساسوشكلت،الإنجليزية

.سري،الماجناكرتا:أيضانظرا

الصوتبمالمغنطيسيبالرنينالتمويران!:.الردي!

.()الرين

شىءمنمفرطنحوعلىشديد،متأصدخوفا!هاب

منالخوف،الشائعةالرهابأنواعوتشمل.موقفأومعين

مثلالحيواناتوبعض،المرتفعةوالأماكنأظلامواالزحام

علىبشدةالرهابيؤثروقد.العناكبأووالثعابينالقطط

قلقينأوقاتهممنكثيراالمصابونيقضيولربماالمرء،حياة

القياممنالشديدالهلعيتمل!موقد،مخادعهمفي

العادية.بالأنشطة

سبيلفعلى.خاصةأسماءلهاالرهابأنواعمنوكثير

رهابالمرتفعةالأماكنمنالخوفيسمى،المثال

برهابيعرفالمكشوفةالمساحاتمنوالفزع،النهايات

اللإحساسمنأو،الضيقةالمساحاتمنوالخوفالخلاء،

هوالقططورهابالاحتجاز.رهابيسمي،بالتطويق

منالخوفهوالأفاعيرهابوالقططمنالخوف

وهناك،العناكبمنالخوفهوالعناكبورهاب،الثعابين

وهوالقاذوراترهابتشملالرهابمنأخرىأنواع

وهوالأجطنبورهماب،والجراثيمالقذارةمنالخوف

الغرباء.أوال!جانبمنالخوف



الاحتجازرهاب692

لمعالجةمختلفةطرقاالعلاجاختصاصيوويستخدم

هما:الشائعةالمعالجاتمنأسلوبانوهناك.الرهاب

علىيعتمدانوهما،السلوكيوالعلاجالنفسيالتحليل

للمشاكل.الختلفةالاسبابوتحليلدراسة

التحليلومؤسسالنمساويفرويدسيج!ونداعتقد

النفسيةوالاضطراباتالرهابأسبابأن،النفسي

اعتقادوحسب.اللاوعىفيكامنةرغبات،الأخرى

العقلإلىقسرا)يدفعونيكتمونالأفرادفإنفرويد،

ويعتقد.سيئةأنهاعلىإياهاتعليمهمتمقدرغبات(الباطن

المشاعرتلكعنرمزيتعبيرالرهالبأنالفرويديون

الجنسية،والدوافع،العدوانيةالبواعثمثل،المكبوتة

ويحاول.اللاوعيفيبالمشاعرالمرتبطالعقابوكذلك

للرهابالنفسىالتحليلطريقعنالعلاجاختصاصيو

ويعتقد.المريضبمساعدةالمكبوتهالمشاعرهذهمثلكشف

المكبوتةالمشاعرالمريضيفهمعندماأنهالنفسيونالمحللون

حدودفىيصبحأويزولسوفالخوففإنتام،بشكل

.السيطرة

علاجفيشيوعاالأكثرالطريقةالسلوكىالعلاجويعد

استجابةالرهاببأنالاعتقادعلىويقوم.الرهاب

المعالجونيوظفماوغالبا.اكتسابهعدمويمكن،مكتسبة

تشملالتيالتقنيات،السلوكيللعلاجالمستخدمون

.يخشاهلمابالرهابالمصابالشخصتعريضتدريجيا

الشخص.خيالفىأوالواقعفييحدثقدالتعريضوهذا

يتخيلونقد،المثالسبيلعلىالاحتجازرهابفمرضى

نأيمكنأنهمحتىوأصغر،أصغرحجراتفىأنفسهم

وتعد.يقلقماوجوددونالصغربالغةمساحاتيتصوروا

ألموبدونفعالا،العلاججعلفىمهمةالتعريضتدريجية

التحسسإزالةيسمى،شائعتقنىأسلوبويجمعنسبيا.

تجاربأووالامحترخاء،التدريجيالتعريضبينالمنتظم

.الرهابحدةمنللتقليل،أخرى

،الرهابيعالجونالذينالمعالجينمنكثيرويسلك

ويمكن.الفرديالعلاجإلىإضافة،الجماعيالعلاجطريق

الاخرينمعالتحدثمنالرهابمرضىالجماعيالعلاج

بعض.منبعضهموالتعلمنفسها،لالخاوفيشعرونالذين

لمساعدةالمغنطسيالتنويمأيضا،المعالجينبعضويستخدم

مخاوفهم.مواجهةعلىالرهابمرضى

.الرهابانظر:الاحتجار.رهاب

المغامرةعلىيعتمدالمغامرةأشكالمنلثمكلادط!

المسابقة،شكلويتخذ،المراهنةأيضاويسمىوالخاطرة

بنتيجةالتنبؤمحاولينأكثرأو،شخصانيتنافسحيث

.إلخ...سؤالعنإجابةصحةأو،فريقفوزأو،حدث

يدفعه،قيمةذوشيءأو،المالمنقدرللرهانويخصص

مناللونهذاالإسلامولايجيزالفائز.وينالهالخاسر،

جمدداهناكأنحينعلىالقمار،مننوغاباعتباره،التنافس

ماالقوانينمنلهوتضع،عليهوتشجعتقرهالدولمن

ينظمه.

اليانميب.أيضا:انظر

إدىينتمون،وراهباترهبانالبتدكتلونالرهبان

فيالكاثولكيةالرومانيةللكنيسةتابعيندينيينتنظيمين

من)مجموعةقانونااليومينظامهمويتبع.العالمأنحاء

نورسيا.منبندكتالقديسبمعرفةوضع(الإرشادات

.اليدويوالعملوالدراسةالصلاةعلىالقانونهذويركز

للنظامالخاضعون:البندكتيينللرهبانقسمانوهناك

المتزمت.الصارمللنظاموالخاضعون،الاعتياديالشائع

وتقديم،بالتدريسأحيائاالشائعالنظامرهبانويقوم

الراهباتتعيمقبينما،مجتمعاتهمفيالروحيالإرشاد

الاعتياديالشائعالنظامكانوقد.الصلاةفىمنعزلةحياة

البندكتيين.للرهبانالمقدسبالنظامقبلمنيعرف

للنظامالخاضعينوالراهباتالرهبانمنكليعيع!

اسمالرهبانعلىويطلق.منعزلةحياةالمتزمتالصارم

الراهباتوعلى(،الكلامعنالممتنعون)الرهبانترابستس

ويرجع(.الكلامعنالممتنعات)الراهباتترابيستنيس

عامألسصمهديرإلىالبندكتيينالرهبانتنطماتتاريخ

موليم.منروبرتالرهبانرئيسسيتوفيأم890

.أم021عامنحوالبندكتياتالراهباتتنظيمتأمس!

كاثوليك،رومانيونرهبانالدراييونالرهيان

ويعود.الصارمةالطقوسذيالبندكتيالنظامإلىينتمون

بدأتإصلاحيةحركةإلىهذهالبندكتيينطائفةتاريخ

يدعلىبفرنسا،نورمنديفىترابيديرفيام664سنة

أعادالذيرانسديبوثيلييهلىجين-أرماندالراهب

من،تتبعتعدلمالتيالأصليةالبندكتيالديرقواعد

أربعلمدةاليدويوالعملتقريباالتامالصمتضمنها

إلىأرماندوأضاف.والانعزاليومياممتإلىساعات

أكلعنالامتناعمثل،أخرىقواعدالأعمالهذه

الرهبانقواعدوضعتموقد.العاجزينبا!حتثناء،اللحوم

عليهميطلقالذين،الصارمةالطقوسذويالبندكتيين

الاسترانجي،أغسطيندومالراهبيدعلى،الترابييناسم

قربالديويفولونتالقديسديرهولهمكانديروأول

سويسرا.فيفربيورغ

البندكتيون.الرهبان:أيضاانظر
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غيرعند،الدينيةالحياةأشكالمنشكلالرهيافية

سعياالعامةالحياةعننفسهاجماعةفيهاتعزل،المسلمين

هذايتبعمنويسمىتاما.تطبيقادينهاتعاليمتطبيقالى

فييعيشونوهم.الراهبانظر:راهبا.الحياةمنالنمط

فيمهمادوراالرهبانيةوتؤدي.بالأديرةتعرفأماكن

النصارىرهبانأوائلعلىأطلقوقد.الأديانمعظم

تجمعتثم،عزلةحياةيعيشونكانوالأنهمبمالمعتزلين

العبادةحياةتتبعجمعياتوكونوا،منهمجماعات

نفسه.المنهجهذاالمعاصرونالرهبانوينهج.والتأمل

مصرفيالنصرانيةالرهبانيةبدأت.النصرانيةالرهبانية

المصريأنطونيوسالقديسذهبعندما.م271عامنحو

بدأياتوفي.وعبادةزهدحياةمنفرداوعالقالصحراءإلى

أولئكبعضباكوميوسالقديسجمعالميلاديالراجالقرن

فىأوروبافيمؤثرةالرهبانيةأصبحت.اديرةفىالناس

أوروبافينشأتالفترةتلكوفى،الوسطىالقرونأوائل

والمعرفة.للعلممهمةمراكزكانتالتيالأديرةآلاف

الأديرةمحلحلتالميلاديعشرالثالثالقرنوخلال

نفوذهاالرهبانيةتستعدولم،المتجولينالرهبانمنطوائف

ذلك.بعدالسابقوأثرها

والتأمل.والصلاةالحملعلىالرهبانحياةوتشتمل

فيأو،نائيةريفيةمناطقفيالرهبانديريكونأنويمكن

الطيية،الأكواخمنجموعةمنيتكونوهوالمدينةوسط

مصممولكنه،الأشخاصمئاتيأويضخمبناءمنأو

الخارجي.العالمعنفيهالمقيمينلعزل

بالقانون،يعرفمعينأساسعلىالرهبنةحياةتستند

جدولعلىويبنى.لهوفقاالرهبانيعيشالذيالنظامأو

.الأخرىوالأنشطةوالصلاةوالعملللدراسةمحددزمني

التيالرهبنةقواعدالأورثوذكسيةالكنيسةوتتبع

القرنفيعاشالذيالقيصريبازلالقديسوضعها

وضعهالذيالنموذجالكاثوليكيتبعبينما،الميلاديالسابع

،الميلاديالسادسالقرنفىنيرسيابنيدكتالقديس

بثلاثةالنصارىرهبانيلتزمالقواعدتلكإلىوبالإضافة

عهد2-البتةشيئايمتلكلاأنالفقر:عهدا-عهود:

نأ:الطاعةعهد3-جنسيةعلاقةأييمارسلاأن:العفة

الدير.مجتمعفىرؤسائهأوامريطع

الأديانبعضتمارس.النصارىغيرعندالرهبانية

الرهبانيةبدأتفمثلا.الرهبنةحياةالنصرانيةغيرالأخرى

أتباعهبوذاعلمإذالميلاد،قبلالسادسالقرنفيالبوذيةفي

وقد.الماديةالأشياءوكلوأعمالهمالمسرهميهجرواأن

متسولين.رهباناحياتهمالأوائلالبوذيةرهبانعاش

الذينالوحيدونوهم،أديرةفيالبوذيةرهباناليومويعي!

اليوميعرفدقيقلنظاموفقاويعيشونبمالديانةإلىيدعون

رهبانيعيشكمايعيشوناليانيةرهبانيزالمابالفينايا.

ويعملونيتجولونمتسولونرهبانفهم،الأوائلالبوذية

.حشرةكانولوحيكائنأييؤذواألاجاهدين

لمولكنهم،نساكالأولعهدهامنذللهندوسيةكان

المعلمأسس!حينما،الميلاديالتاسعالقرنفيإلاينتظموا

تلكومنذ،أديرةوأربعةخاصةطائفةسنكراالهندوسي

الطوائفمنوعديدكبيرةطوائفعشرظهرت،الفترة

.الصغيرة

،مكانكلفيالرهبانيةأثرضعف.اليومالرهبانيةأثر

الرهبانيةجماعاتفقدتوقد،العلمانيةانتشاربسببربما

القديمة،العهودبقيمةقناعتهملعدمأعضاءهاالنصرانية

الحكوماتأنإلىإضافة،الزواجعدمعهدلاسيما

والتيبتالصينفيالبوذيةرهباناضطهدتالشيوعية

آسيا.شرقىجنوبمنأجزاءوبعض

مثل،الدينيةالجماعاتبينبالرهبنةجديداهتمامبدأ

بالعملاهتمتهندولمسيةطائفةوهيراماكرشنا،جماعة

وبعضالهندفيالأتباعمنالعديدوجذبتالاجتماعي

منالبوذييناللاجئينبعضأمس!وقد.العالممنأجزاء

كونتكما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأديرةالتيبت

الهولنديةالإصلاحيةوالكنيسةالإصلاحيةاللوثريةالكنيسة

رهبانية.جماعاتالبروتستانتمنأخرىوجماعات

رهبانيةإلىالكريمالقرآنأشار.والرهبانيةالإسلام

ابتدعوهارهبانيةبأنهاووصفهاالرفضمعرضفيالنصارى

وأبهاالوفاءيستطجعوالمثمومن،عليهماللهيكتبهاولم

وقفينابرسلناآثارهمعلىقفيناثم):تعالىقالحيثالالتزام

اتبعوهالذينقلوبفيوجعلناالإنجيلوآتيناهمريمبنبعيسى

ابتغاءإلاعليهمكتبناهاماابتدعوهاورهبانيةورحمةرأفة

منهمآمنواالذينفآتينارعايتهاحقرعوهافمااللهرضوان

الإسلاموأقامالحديد:27.!فاسقونمنهموكثيرأجرهم

الحياةبأسبابالأخذإلىيدعوللرهبانيةمخالفامنهجا

حيث،إليهبهاوالتوجهاللهبعبادةوربطهاوالحركةوالعمل

للهومماليومحيايونسكيصلاتيإنقل):تعالىقال

بينالإسلاميالمنهجويربطأ.62:الأنعامالعالملن!رب

الداراللهآتاكفيما)وابتغ:تعالىقالفقدوالاخرةالدنيا

اللهأحسنكماوأحسنالدنيامننصيبكتنسولا،الآخرة

المفسدين!يحبلااللهإنالأرضفيالفسادتبغولاإليك

77.:القصص

مجافاةإلىيدعواتجاهأيعنالإسلامنهىولهذا

يأيها):تعالىقالفقدالدنيا،طيباتعنوالعزوفالحياة

إنلعتدواولالكماللهأحلماطيباتتحرموالاآمنواالذين

طيبا،حلالااللهرزقكممماوكلوافيال!المعتدينيحبلاالله

88.،87:المائدة!مؤمنونبهأنتمالذياللهواتقوا
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لعقيراهةالرائمةطا،سيرل!ا

سكلااقوالراتهمالراايرد

!هلراا

.الممتلكاتأوالأراضيعلىتفر!ه!قانونيةقيوداوهن

الأرضمالكا!متعمالمنالقيودهذهتحدأنويم!ش

استعمالالقيودهذهتحددأنالممكنمنفمثلا.لأرضه

هذهمالكتجبرأنأو،فقطمدرسةلبناءالأرضمنقطعة

وحجزالرهنإلىإضافةأسدينادفعإعادةعلىالأرض

.اللأموال

إلىممرا،جارهأرضامشعمالفيالجارحقيسمى

.الغربفيالرهنأشكالأحدوهو،الارتفاقحقأرضه

المستفيديقوم،الرهنخرقعند.الارتفاقحقان!:

أصالحه.قانونيةإجراءاتباتحاذ

نأ(للشركة)أوللشخصيتتاقرضاولريالرهن

الملكيةوتكونآخر.عقارااومخزلأ،أجشترينقودايقترصت

الإجراءاتاتخاذالمقرضحقومن.للقرضضمانا

.موعدهفيالقرضيردلمإذاالعقارهذالامتلاكالشرعية

ويتكون.لالعقاراتخاصاالعقاريالرهنيكونماوغالبا

وحافظةالدينلدفععقد:جزءينمنالعقاريالرهن

الدينمقدارالعقدويحدد.للدينضماناالعقارعلىخصم

.للاتفاتأخرىلثروطوأية،الفائدةومقدارالدفعوطريقة

حقاالمقرضيعطي،الضمانمننوعالخصموحافظة

ويشير.القرضيردل!إذاالعقاربملكيةللمطالبةقانونيا

عامة.بصورةالاتفاقإلىعادةعقاريرهناصطلاح

الراهن.والمقترض،المرتهنالمقرضويسمى

البنكمنعقاريرهنعلىالحصولللشخصويمكن

والقروضللتوفيررابطةأوللبناءجمعيةأوالتأم!نشركةأو

والشروطالفائدةنسبةوتختلف!.أخرىماليةمؤسساتأو

العقاريالرهنعقودومعظمآخر.إلىمقرضمنالأخرى

شهريةأقساطعلىالقرضيردأن،المقترضالراهنتلزم

منجزءويدهب.أقلأوأكثرأوعاماعشرينمدىعلى

ويسمى،القرضمنالمدفوعغيرالرصيدإلىدفعةكل

سدادأثناءوفي.الفائدةإلىجزءويذهب،ا!لالرألر

يذهبشهريةدفعةك!!منالكثيرفإن،القرضالمقترض

يسددإذ.الفائدةإلىيذهبوالقليل،المالرأسإلى

القرض!.يضمنالذيالعقارقيمةوهيالقيمةمنتدريجيا

وأ،الشهريةالدفعاتمنعدداالمقترضيسددلموإذا

نأللمقرضيحقالعقد،فيأخرىشروطأيةانتهك

نأللمقرضيتيحنظاميإجراءالرهنوحبسالرهنيحبس

يبيعأنالحالةهذهفيللمقرضويمكنالعقار.علىيستولي

الباقيويعطي،تسديدهالمطلوبالمبلغويأخذالعقار،

وإذاالعقار.علىقرضمنأكثريسحبوقد.للمقترض

حتىشعيئايأخذلاالثانيالمقرضفإنرهن،حبسحدت

مطالبه.كلالأولالمقرضيستوفى

لدىشائعااستثمارادائماالعقاريةالرهونكانت

مثليشملالذيالأكيدالضمانبسببالماليةالمؤسسات

الارتفاعفتراتخلالالمقرضونيترددوقد،القروضهذه

العقارية.الرهونفيأموالهمتوظيففيللأسعار،السريع

،هذهالتضخمفتراتترتمحلالالفائدةمعدلاتإنإذ

فائدةمعدلتشترطالإقراضمؤسساتمعظمفإدلذأ-ك

فإنوإلا(.العقاريالرهنمدةخلالثابق)غيرمتغير

خمسلمدةعقاريرهنعلىتتعاقدالتيالمقرضةالمؤسسة

النقودإقراضفرصةتخسرقد%8وبفائدةمشةوعشرين

القوةمنيقللالتضخمفإنكذلك%،أ2لفائدةبعدفيما

يستردهاالتيالنقودفإن،لذلكونتيجةللنقود.الشرائية

التيالنقودمنأقلشرائيةقوةذاتت!صن،المقرضون

قرضوها.أ

التضخمفترةخلالالمقترضينجذبأجلومن

والرهنالجدد.للمقترضينخاصةشروطتقدم،العالي

فائدةبمعدلعقاريرهنهوالثابتةالفائدةذوالعقاري

إذامفيدا،يكونالوضعوهذا.السنينمنمعينلعددثابت

لاولكنه،السنواتهذهخلالالفائدةمعدلاتزادت

مشابه،نظاموثمة.الفائدةمعدلاتقلتلومفيداي!صن

منالنوعهذاوفي.الخفضةالبدايةذوالعقاريالرهنوهو

مخفضةقيمةعلىثابتاالفائدةمعدليكونالعقاريالرهن

بعد.فيماأعلىيصبحولكنه،الأولىالقلائلالسنواتفي

زيادةيتوقعالذيللمقترضملائماالنظامهذايكونوقد

للرهننظامأيضاوهناك.المقبلةأسشواتافيدخله

فقطتغطىشهريةدفعاتالمقترضيد!حيت،العقاري

.القرضفائدة

مدةنهايةعنديرد-نظريا-فإنه،المقترضالمبلغأما

وأالعقار،يباعأناحتمالفهناكحالأيوعلى.القرض

وهذا.البيعثمنمنالقرضويردالوقتهذاقبلالملكية

العقاريوالرهنجديد.عقارلشراح!أقلنقودوجوديعني

وثيقةباسماعادةيعرفالحياةعلىتأمينبوثيقةالمرتبط

دفعاتتشملالمدفوعةفالأقساط،العقاريالرهنتأمين

تصئالوثيقةوعندما.التأمينوثيقةمنودفعاتالفائدةمن

ماتوإذا.القرضلدفعالإجراءاتتتخذ،الدفعمستحقة

كاملا.القرضيدفعحينئذ،الرهنمدةنهايةقبلالمقترض

وثيقةمنبدلاالمعاشلنظهام!شابهترتيبإجراءويمكن

التأمين.
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.لصور()الكركيا:نظرا0لرهوا

؟هـ،774-؟)موسىبنيحيى،الرهوني

فقيه.المالكىالرهونيموسىبنيحيىام(.372-

أبيعنالفقهأخذ.متكلممنطقيوأديبأصوليمالكي

الأيلي.اللهعبدأبىعنوالأصول،البجائيأحمدالعباس

كان.والفضلالعلمبينجمعمتواضعامهيباوقوراكان

الريالممةحاز.كثيرةلفنونمجيدامتفننايقظاحافظابليغا

وأستوطنها،القاهرةقدم.والعامةالخاصةعندوالحظوة

الشيخونية.والخانقاه،المنصوريةبالمدرسةالتدريسوتولى

مختصرعلىمفيدحسنشرحله.مرتيناللهبيتوحج

مبانيهبتحقيقفيهانفرد،الفقهأصولفيالحاجبابن

فيهتكلم،الفقهفيالتهذيبكتابعلىتقييدوله،ومعانيه

مالك.مذهبورجحالأربعةالمذاهبعن

عدىالإجباربقصدسجيناأحتجازهيتمفمخصالرهيئة

هذاينفذلمإذا،الرهينةتقتلوقد،طلبأوباتفاقالإيفاء

الطلب.أوالاتفاق

وأبجرائمالرهائناحتجازحوادثمعظمترتبط

أحدإلىيتسللالذيفالإرهابي.سيا!سيةبنزاعات

ويهددرهائنعلىيقبضقداسسرقة،بقصدالمصارف

يحتجزوقد.بالهربالشرطةلهتسمحلمإذا،بقتلهم

ليحصلوا،رهائنوملاحيهاالطائرةركابطائرةخاطفو

الخاطفينبعض.امنمكانإلىلينقلواأو،فديةعلى

يحتجزوقد.الفديةأجلمنأيضاضحاياهميحتجزون

إجراءاتخاذالحكومةمنليطلبوا،رهائنالإرهابيون

محدد.

تحرمالتيالمتحدةالأماتفاقيةدخلتأم839عامفى

التيالدولتدعوالاتفاقيةوهذهالتنفيذ،حيزالرهائنأخذ

إلىإرسالهمأو،الرهائنمحتجزيلمحاكمةعليها،صدقت

لإضعافرهائنالغازيةالجيولقتأخذ.للمحاكمةبلدانهم

الثانيةالعالميةالحربخلالففي؟المقاومة

السرية،المقاومةقواتألمانياعاقبتأم(،-459أ)939

وبولندافرنسا،فىأخذتهمالذينالرهائنقتلتبأن

.الأخرىالمحتلةوالبلدان

فيالدولكانت،والوسطىالقديمةالعصوروفي

لبنودالجانبينكلاتنفيذلضمانالرهائنتتبادلالغالب

ذويوالأشخاصالرهائنمنالنبلاءوكان.المعاهدة

إذايعدمونقدولكنهم.مكرمينضيوفايعاملون،الأهمية

.المعاهدةخرقت

؟الإرهاب،الاختطاف،الطائراتخطفأيضا:انظر

جيمى.كارتر،

مكتشف.(م8781-7971)سإ.دجيه،رو

1828منأستراليالغربيعامامساحايعملكان.ومساح

بيرثمدينتيفيالمستوطناتموأقعبمسحقام.أم871إلى

مدرسةفىوتعلمبإنجلترا،نيوبريمدينةفيولدوفريمانتل.

وبعدرو.سبتيماسجونواسمه،بلندنالمسيحمستشفى

غربىفيكثيرةمناطقاكتشفأستراليافياستقراره

4881عاميفيالاكتشافيةرحلاتهأهمومنأستراليا.

.بيرثغربيجنوبفيمناطقاكتشافأم984و

أم(.أ-589)877فردونإليوتالسيررو،

شركةأسسوقدبها.ويطير،طائرةيصممإنجليزيأول

شركاتكبرياتمنأصبحتالتي،وشركائهرو.في.إيه

العالم.فيالطائرات

قبلسياراتشركةفيوعملمانشستر.فيروولد

فيقصيرةطيرانرحلاتبعدةقام.الطيرانمجالدخوله

بليريوتلويسنجاحبعدإلامالياينجحلمولكنه،طائرته

طائرةأنجحوكانت.ام909عامالإنجليزيةالقناةعبورفي

رتبةعلىروحصلوقد،405أفروهىالشركةصنعتها

.أم929عامفيفارس

دوصف،خاصةبصورةيستخدممصطدحالفنرواد

علىالجميلةالفنونميادينفييركزونالذينالفنانين

المتعارفالطرقويعارضونوالمبتكرةالتجريبيةالأساليب

الأحيانبعضفىويهاجمونالأشياء.صنعفيعليها

الفنفكرةوحتى،الفنحيالوالراهنةالسابقةالمواقف

الرلممامصنعمثلا،العشرينالقرنبدأيةففي.نفسه

للسخريةالعاديةالأشياءمنتماثيلدوشاممارسيلالفرنسي

الفهم.صعبشيءالفنأنالقائلالاعتقادمن

عسكريامصطلحااللأصلفيالروادمصطيحوكان

الجنود.منالمركزيالجزءتسبقمتقدمةوحدةيعنيفرنسيا،

سانديهنريالفرنسىألاشتراكىالزعيماستخدمهوقد

عامفىنشركتابفيمرةلأولالعصريبمعناهسيمون

معظماستخدمالميلاديعشرالتاسعالقرنوفى.أم825

أواخرفيولكن.الاجتماعياللإصلاحلدعمالرياديالفن

بصورةللفنالفنمذهبركزالميلاديعشرالتاسعالقرن

المجتمع.علىلتأثيرهاعتباردونذاتهالفنشكلعلىمتزأيدة

الفنفيوبخاصةأهميةذاتالرياديةالمثلأصبحت

توحيدفيالفنهذانجحوقد.العشرينالقرنأواسطفيم

والموسيقى،،العمارةفنمثلالمتميزةالفنيةالاشكال

والسينما.،والمسرح،والنحت،الزشيوالتصوير

،جون،كيج،مارسيل،دوشام؟اديةلدا:أيضانظرا

لية.لسيرياا
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الذينالإنجليزالمستوطنينباكورةالمها!جرونا!واد

أولنزلتوقدبأمريكا.إنجلاندنيولمستعمرةهاجروا

ماساشوسيتسفيبليموثالآنصارفيمامجموعة

الروادأسسوقد،ام062فىالأمريكيةالمتحدةبالولايات

كود.كيبخليجبمحاذاةبليموثمستعمرةالمهاجرون

وأالخوارجمنكثيراالمهاجرونالروادباكورةضمت

طائفةإلىينتمونقبلمنالناسهؤلاءوكان،المنشقين

)البيوريتانيين(بالتطهيريينالمعروفةالإنجليزيةالبروتستانت

نأشأنهامنإصلاحاتتبنىفييرغبونالتطهيريونوكان

للدولة.الرسميةالكنيسةوهيإنجلتراكنيسةتطهر

منالكنيسةإصلاحيستطجعونلاأنهمالمنشقونقرر

بهم.الخاصةطوائفهموأقامواعنهافانشقوا،الداخل

تكوينعلىبروستروليمساعدام606عاموفى

وكانتبإنجلترا.سكروبىفيمنشقةصغيرةطائفة

حاولتوقدإنجلترأ،فيقانونيةغيرالمنشقةالجماعات

أمستردامإلىتهربأنأم706عامفيسكروبيطائفة

معظمهمولكن،عليهمفقبض،الاعتقاللتحاشيبهولندا

عامفيالطائفةاستقرتثم.التاليالعامفىإنجلتراغادر

بهولندا،سنواتعدةوبعد،الهولنديةليدنببلدةأم906

أولادهميصبحأنمنالخوفيساورهمالمنشقينبعضبدأ

بصفتهمأنهمكماإنجليزا.كونهممنأكثرهولنديين

بحرفيشتغلواأوأرضايشترواأنيستطيعوالمأجانب

أوروبافيالحرببدأتفقدذلكإلىوإضافة.ماهرة

ينشئواأنوعرضوابأمريكا،الجديدةالأرضفاستهوتهم

التجارمنمجموعةووجدواأمريكا،فيإنجليزيةمستعمرة

عامسبتمبروفي.بعثتهملتمويلاسعتعدادعلىالإنجليز

علىأمريكاإلىليدنطائفةمنفردا14أبحرأم062

ووصلتإنجليز،أناسمنآخرين61معمايوزهرةسفينة

12فيتاونبروفنسبميناءالآنيعرفماإلىالجماعة

وسرعان،القريبالشاطئفاكتشفواأم026عامنوفمبر

لمستوطنتهم.مقرابليموثاختارواما

برادفورد،وليممنالمهاجرونالرواددفظأتىوربما

أنهمبرادفوردكتبفقد.بليموثلمستعمرةحاكمثاني

هولندا.منرحلواحينمهاجرونروادأنهميعرفونكانوا

بأنهمسنة002لمدةالناسهؤلاءعرففقديكنمهما

المهاجرين.الروادمنأكثرالسابقونالاباءأو،المؤسسون

مايفلاور،مايفلاور؟بممستعمرة،بليموث:أيضاانظر

اتفاقية.

يحيطالذيالمغطىالممربأنهيعرفالعمارةفيا!واو

فيكما،للإقامةمكانأوكليةأومدرسةأومسجدبفناء

وأمنه،جانبغلىأعمدتهوتقفبمصر.الشريفالأزهر

الرواقمصطلحيشيرقدكما.السقفإليهاليستندأكثر

المعتكفين.لاعتكافمكانإلىأوذاتهالفناءإلى

واحدا،ورمزيامعمارياطابعاالمكانيكسبوالرواق

وأصغيرمصلىعلىالرواقجوانبأحدعادةوينفتح

عامةغرفعلىفتنفتح،الأخرىالثلاثةالجوانباماكبير.

بئر.أووسبيلحديقةبهالأروقةمنوكثير.وخاصة

أيضا.والتريضوالترويحللعملمكاناالأروقةوتصلح

الغربية،الدولبعضفيللرهبانمقابرأحياناوتستخدم

.القوموجهاءمنالديريلازمولمن

الميلاديالثامنالقرنأواخرفىالأروقةظهورومنذ

فشيئاوشيئا.النصارىعندالديرأجزاءمنجزءاصارت

ومعاهدالأخرىالدينيةالعبادةأماكنالأروقةدخلت

العلم.

استخدمطوابقعدةمنمبنىأيضاالرواقكلمةتعني

الجاجمعمثلللعلماء،الملازمينالعلمطلبةلإقامةمكائا

مختلفمنالمغتربونالطلبةبهيقيمحيث،بالقاهرةالأزهر

الأثرياءمنالكثيرونأوقفوقدوالعربيةالإسلاميةالأقطار

فيهوالمقيمينالرواقعلىللإنفادتىممتلكاتهممنبعضا

والعلماء.للعلمخدمة

جامعة.الأزهر،:أيضاانظر

إفريقياوسطفمرقيمثيصغير،إفريقيقطرروالدا

منالقطرهذاويعتبرالاستواء.خطمنقليلاالجنوبإلى

الكثافةتصلإذ.بالسكانازدحاماالإفريقيةالأقطارأكثر

المربع.مترللكيلوشخصا315نحوالمتوسطفىالسكانية

منضعفاعشرثلاثةبنحوأكثرالكثافةهذهوتعد

وجهعلىالإفريقيةالقارةفيالسكانيةالكثافةمعدل

.العموم

الاستواءخطعنكثيراتبعدلاروانداأنمنوبالرغم

وهذاقليلا.البرودةإلىوتميلمعتدلبمناختتمتعأنهاإلا

الهضابمنسلسلةعلىالقطرهذاموقعإلىيرجع

العالية.

المرتفعاتفهناكالبلد.هذافيالطيعيةالمعالمتتنوع

المتعرجة،النهريةوالأودية،البركانيةالفوهاتذات

الممتدةالسهولعنفضلا،الخلابةالمناظرذاتوالبحيرات

الوأقعالوطنىفولكانومتنزهويعتبر.الحشائ!قتغطيهاالتى

طبيعيةمحميةرواندا،غربىشمالفيرونجاجبالعلى

والمعرضةالنادرةالفطريةالحيواناتمنوغيرهاللغوريلا

.ضللانقرا

نإحيثبمالفقيرةالإفريقيةالدولإحدىروأنداوتعتبر

تعانيأنهاكما،للغايةمحدودامازالفيهاالصناعةقطاع

كيجاليومدينةالبلاد.قدراتيتجاوزسكانيانفجارمن
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نحوإلىفيهاالسكانتعداديصلإذ،المدنأكبرالعاصمة

نسمة.000.157

-رواندايسمىالاستقلالقبلالإقليمهذاكان

وللإشرافالمتحدةالأملوصايةويخضعأوروندي

الشماليالنصفالحاليةروانداوتشكل.البلجيكياللإداري

بورونديتشكلبينماأوروندي-رواندايسمىكانمما

وقد.الاتحاديالشكلذلكمنالجنوبيالنصفالحالية

.ام629عامالاستقلالعقبالدولتانانفصلت

أصولهمفيروانداسكانمنالعظمىالأغلبيةترجع

بينماالبماهوتوأحياناتسمىالتيالهوتوقبائلإلىالسلالية

الأقليةالواتوسيأحياناتسمىالتيالتوتسيقبائلتشكل

القطر.هذافىالسكانية

أنهاإلا،الأقليةتشكلالتوتسيقبائلأنمنوبالرغم

لمئاتواقتصادياسياسياالهوتوقبائلعلىتسيطرظلت

هذاعلىالهوتوقبائلثارتأم959عاموفي.السنين

منضاريةدمويةحرببعدوتمكنت،العادلغيرالوضع

وقد.الاقتصاديةالبلادمقدراتوعلىالحكمعلىالسيطرة

إلىالهربإلىالتوتسىقبائلأبناءمنالكثيروناضطر

منوغيرهاالتوتسىجماعاتعليهاتسيطرالتيبوروندي

بيندمويصراعدار،أم499عاموفي.المجاورةالدول

تسيطرأنإثرهعلىالتوتسىاستطاعت،القبيلتينهاتين

البلاد.حكومةعلى

ينتخبهرئيسروانداحكومةيرأس.الحكمنظام

يساعدالذيالوزراءمجلسالوزراءرئيسويرأس.الشعب

الوزراءمجلصرالرئيسيعين.الحكمبأعباءالقيامفيالرئيس

تعيينفيالتوتسىبدأ،أم499عاموفي.وزرائهوأعضاء

كان.بالحكومةأطاحواأنبعدالوظائفهذهشاغلى

الوحيدالحزبالتنميةأجلمنالثوريةالوطنيةالحركةحزب

الحزبهذاعلىأطلقفقد،الانأما.طويلةلفترةرواندافي

الديمقراطيةأجلمنالجمهوريةالوطنيةالحركةاسم

بالتعدديةليسمحأم199عامالدستورعدل.والتنمية

الحركةمنكلاالمعارضةأحزابوتشمل.الحزبية

والحزبالاشتراكيروانداوحزبالديمقراطيةالجمهورية

الديمقراطي.الاشتراكي

ملايينسبعةإلىروانداسكانتعداديصل.السكان

سكانإجماليمن%09نحوالهوتوقبائلوتشكل.نسمة

لتوفيرالزراعةفيالقبائلهذهأفرادمعظمويعملالبلاد.

الأبقاربتربيةيعنىوبعضهم.لأسرهمالضروريةالمحاصيل

رواندا.فىالأولالنقديالمحصوليعتبرالذيالبنوزراعة

لصعوبةونتيجة.المدنفيالهوتوقبائلأفرادبعضويعمل

هذهأبناءمنالكثيروناضطرالداخلفيالمعيشيةالحياة

قبائلأما.للرزقطلباألمجاورةالدولإلىالهجرةإلىالقبائل

سكانإجماليمن%5نسبتهاتتجاوزفلاالتوتسى

وأالتجارةفيإماالتوتسىقبائلأبناءمعظمويعملرواندا.

منأقلالأقزابمويشكل.الختلفةالحكوميةالقطاعاتفي

فيالاقزامنشاطتركزوقدالبلاد.سكانإجماليمن%أ

فىالانويعمليعيشبعضهمأنغيرالصيدعلىالسابق

.الأقزام:انظر.المدن

وبعضرواندا،فيحالياالأوروبيينمنالقليلويعيمش

)البيرثرم(الحمىوحشيشةالشايزراعةفييعملونهؤلاء

تعملكما.الحشريةالمبيداتصناعةفيتستخدمالتى

قطاعفيتنفيذيينمديرينالأوروبيينمنأخرىمجموعة

مجالفىتعملالأوروبيينمنالباقيةوالقلة.التعدين

الفرنسية:فهى،الرسميةاللغاتأماالتنصير.

البانتو-لغاتمنوهى-الأخيرةويتحدثوالكينيارواندا.

الكنيسةالمواطنينمعظمويتبعرواندا،سكانمعظم

%ا7بنحوتقدرالمسلمينمننسبةوهناك.الكاثوليكية

.السكانعددمن

بعضتمارسمازالتالسكانمنضئيلةنسبةأنغير

النصرانيةالبعثاتوتدير.الإفريقيةالتقليديةالمعتقدات

وتوجد.والثانويةالأوليةالمدارسمعظموالكاثوليكية

الوطنيةروانداجطمعةتسمىرواندافىواحدةجامعة

نلىاروا

القوميةالحدائقحدود

طريق

وطنيهعاضبهأ!

البحرسطحمستوىفوقالارتعاع*

الدولبةالحدودلحيمرجغالبستالحريطةهذه

كزتشادلملمبر/السودان!لم!س؟

"!-حزإفريياأثلوببالا!ا

اعككثتصمخسيه!ى-تغ"%وممكلدأفي!!ا

و!اندص-المجص

ا!ك!أ)ملع!أائلؤبيهير!مو.فحيغاعأ7 !عوابد(.الث!دكأ

انجو

!صصءع-ص!ع!مدصغمفرهمسء

يمفالهيةلدا1!01او(1ىص

الملم،آلكل!يرولكبم:.لم/ث!،رزصءواالمى!!بي!كو.-!لألل!ر!اافي

لم)راليرشا.(كا

يخى%.-رو...احليعة

/-،كلررالعامةحدح!ا-\6--يخليزبقو"اس

13مذس:9!!لممورطداتمباله،للا!لأ!لحررراثمخمرع!!صا

..لم!"

.موراء:لأء!دلميراهـمو-؟مبوى.--لم

كو.سياءى.نيل!
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.!.الوج!ح!آصبطير!لملوتس!.بىحمؤنرل!
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اوال!حعرىألمدداتششرإفريقيا.ترقوسط!ييقعإفريقيلطررواندا

حيتارما.مدسة

أمحاماالتعليممجانيةالدولةوتؤمنبوتاريمدينةومقرها

كلعلىالتعليماإلزاميةتفرضالدولةأنكما.للجميع

بالرغمالعمر،منعشرةالرابعةوحتىالسابعةمنالأطفال

للجمئ.الدراسةقاعاتتوفيرفيتعانيهالذيالعجزمن

.%05إلىتصلقدالبالغينبنالأميةنسبةأنإلا

نحورواندامساحةتبا.والمناخالسطح

معظمالوعرةوالجبالالمرتفعاتوتغطي.2كما26و338

فيالشاهقةالبركانيةالمرتفعاتوتتركز.روانداأرجاء

كيفوبحيرةوتمثلمنها.الغربيةوالشماليةالغربيةالأجزاح!

منجزءاويشكلانلروانداالغربيةالحدودروسيزيونهر

الكاغيرانهرشرقاروانداويحد.أحظيماالأخدودوادي

روانداحدودمنأجزاءيغطيأكاينارو،نهرأنكما

الجنوبيه.

نحوإلىلتصلكيفوبحيرةعندكثيراالأرضوترتفع

ارتفاعيصلكماالبحر.سطحمستوىفوقم2و007

إلىالغربيةالشماليةالاطراففيالواقعةالفيرونجاجبال

.م4)015نحو

البلادمنالغربيةالمناطة!فيالغزيرةالأمطارهطولأدى

المكثفالا!شغلالأدىكما.التربةخصوبةإضعافإلى

مقوماتهامنالتربةتعريةإلىالزراعيالنشاطفيللأرض

منلمحلسلةأجلادامنالشرقيةالأجزاءوتغطي.الألحماممية

فييتحارعاالصورةتوضح.القطرهداأريادامتدادعلىوالمرارعلقرى

م2)001-1)005ب!تماارتفاعهايتراوحالتيالهضاب

البحر.سطحمستوىفوق

شرقا.اتحهناكلماالانحدارفيالهضابهذهوتبدأ

تغطيبينماالانحدار،شديدةالشرقيةحوافهاوتكون

وقد.الهضحابهذهمنالسفلىالأطرافالمستنقعات

إلاالهضابهذهسفوحتغطيالماضيفيالغاباتكانت

الزراعية.للأغراضأزيلمعظمهاأن

الأخدودمناطقفيالحرارةدرجةمتوسطيبلغ

رواندامنالغربيةالأجزاءتم!يالتيالعظيمالإفريقي

للأمطارالسنويالمنسوبمتومعطيصلبينما.م523نحو

المرتفعاتفيالحرارةدرجةوتنخفض.سم7هنحوإلى

السنويالمعدليرتفعبينمام،517نحوإلىلتصعلالغرلية

هطولمعدلاتوتزداد.سمأ47إلىليصملالأمطارمن

درجةفتصل،الهضابفيأمافيرونجا،جبالعلىالأمطار

المعدليبلغبينما.م052نحوإلىالمتوسطفيالحرارة

دممم.أ02نحوللأمطارالسنوي

فىروانداسكانمعظميعمل.الاقتصاديةالموارد

المقامفيللإعاشةيعتبرالزراعيالنشاطأنإلا،الزراعة

والفاصولياالموز:الزراعيةالمحاصيلوتشم!!.الأول

بعضويعنى.الحلوةوالبطاطاوالذرة)الكسافا(والمنيهوت

الصدارةموقعالبنويحتلالأبقار.بتربيةالري!لعمكان
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موجزةحقائق

رواندا.جمهورية:للدولةالرلمميالاسم

كيجالي.:صمةلعاا

روالدا.والكينياالفرسمية:الرسميةاللغة

الشرقمنالمسافاتأبعد2،كم62لم338الكليةالمساحة:اللساحة

كم.أ77الحموبإلىالشمالومنكم233العر!إلى

نسمة،000/0008بححوأم691لعامالسكانعددقدر:السكان

مربع.متركيلولكلشخصا315بنحوتقدرسكانيةلكتافة

المددفيممل8والربفية،الماطقفىالسكانمن%29ويتركز

مأ119عامإحصاءحمسبالسكانعدد.الحضريةوالمراكز

احسكاناعدديصما!قدالتقديراتوحس!.نسمة)4617لم499

سمة.!003،"".لحوإلىم2""اعامبحلول

الرئيسية:المنتجات

المنيهوتالفا!حوليا،الموز،:والحيوانيةالزراعيةالمنتجاتأولا:

،ال!ت،الحلوةالبطاطا،الشاممةارررةا،الحمىحشيشة)الكسافا(،

.والأبقار،لشايا

يت.ماوالوولفراير،لقصدا:دناللعا:نياثا

!متحملىرأسيةخطوطثلاثةمناررودةاعلمشكون:الدولةعلم

الوسطوفىوالحضراءوالصفراءالحمراءالألواداليحيرإلىاليمسار

الأسود.اوباللونمكبرا)ول(اللاتييالحرفيبرز

الصغرىالوحدةلمعرفة.المرنكالأسامميةالسقديةالوحدة:العملة

.لنقودا:نطرا

الشايأيضا،المهمةالصادراتومن.للصادراتبالنسبة

بحسبالزراعيةالمحاصيلوتتنوع.الحمىوحشيشة

البحر.س!مستوىعنالارتفاعمعدلات

فيالمنشطالبنأنواعمننوعيزرع،المثالسبي!!فعلى

فوقأم،037إلىارتفاعهايصلالتيالمناطقبعض

فيأبنامنالنوعهذاويستخدمالبحر.معطحمستوى

يتراوحالتيالمناطهت.أماالذوبانالسريعةالقهوةإنتاج

البنفيهافيزرع،أم0،08-0371.بينماارتفاعها

.الاستخدامقبلترشيحايحتاجالذيالنوعوهوالعربي

والوولفرامايتأعصدير،ايأخذالتعدينمجالوفي

صادراتربإجمالينحويشكلانتحط،الصدارةموقع

الصناعية.إمكاناتهافيكبيرشحمنروانداوتعانيالبلاد.

نأإلىبالإضافةالحديديةالسككلخطوطتفتقرأنهاكما

مدينةفييقعدوليمطارويوجد.ترابيةالبريةالوقمعظم

برواندايسمىكانمابينقائماالتعاونظلوقدكيجالى

عبرتشحنروانداصادراتكانتفقد.وأوروندي

السلامدارموانئعبرالخارجإلىتصديرهاليتم،أوروندي

نأغير.موزمبيقفيوبيراإنجولا،فىولوبيتوتنزانيا،في

بينالعلاقاتتدهورتإذطويلا.يدملمالوتيئالشعاونهذا

الهوتوقبائلبيندارتالتيالحربإثروبورونديرواندا

إلى-ممكناذلككانكلماروانداتلجأولهذا.والتوتسي

إلىبالقطاراتنقلهاليتمكمبالا،إلىبراصادراتهانقل

علىالصعبمنأصبحفقدوعليهكينيا،فيممبساميناء

بسبباحتياجاتهاواستيرادمنتجاتهاتصديررواندا

.العملياتهذهتتطلبهاالتيالعاليةالتكاليف

منالصيدومحترفوالهوتوقبائلتعتبر.تاريخيةنبذة

مايسمىالشوطنتالتيالعرقيةالسلالاتأوائلمنالأقزام

إلىعام006نحوقبلالبلادهذهتعرضتوقدبروانداالان

وقد.الشمالمنالقادمةالتوتسيقبائلقادته،خارجيغزو

منلقطعانوبامتلاكهاالقتاليةبقدراتهاالقبائلهذهاشتهرت

عنالهوتوقبائلعجزتوقد.،الكبيرةالقرونذاتالماشية

القبائلوافقتالهزائمهذهوإثرالتوتسيقبائلهجومصد

القبائلرؤساءخدمةفيتكونأنعلى،للهزيمةتعرضتالتي

ألامشفادةمنوتمكينهملهمالحمايةتوفيرمقابلفي،المنتصرة

لهذهووفقاالتوتسيقبائلتمتلكهاالتيالابقاربعضمن

مقدراتعلىاسميطرةفيالتوتسيقبائلا!متمرتالترتيبات

.ام915عامحتىرواندافيالبلاد

روالدا،حالياتسمىالتىالمنطقةعلىألمانياسيطرت

مماجزءاباعتبارهاإليهاوضمتهاأم798عاموبوروندي

مأ169عاموفي.الألمانيةإفريقيابشرقيسمىكان

كانفيماالمنطقةهذهعلىالسيوةمنب!جيكاتمكنت

ألمانياانشغالمستغلة-أوروندي-روانداآنذاكيسمى

ألمانيافقدتأم189عاموعقب.الأولىالعالميةبالحرب

إقليمأصبحهذاوإثر.الإفريقيةالقارةفيمستعمراتهاكل

وكلفت.المتحدةالأموصعايةتحتأوروندي-رواندا

انظر:.أم239عامفيوذلكالإقليمهذالمادارةللجيكا

.أوروندي-رواندابمالانتدابتحتإقليم

بينتظهرالسياسيةالقلاقلبدأتام959عاموفي

الثالثموتارامواميالملكمقتلإثروالهوتو،التوتسيقبائل

وترتبالتوتسيعلىالهوتوقبائلحنقالأمرهذاأثاروقد

عنهتمخضالقبيلتينهاتينبينضارقتالنشوبهذاعلى

نأغير،القبيلتينأفرادمنشخص000051مقتل

وأثناء.التوتسيقبائلصفوففيكانتالأكبرالخسائر

قبائلأبناءمن000051نحواضوالضاريالقتالهذا

منوغيرهابورونديإلىوالنزوحالهربإلىالتوتسي

فيالسكانصوتام619عاموفى.المجاورةالدول

عنروانداوانفصلت.الجمهوريالنظاملصالحرواندا

منالأولفيمستقلةدولةمنهماكلوأصبحتأوروندي

رواندافيعامةانتخاباتتنطموتم.أم629عاميوليو

للبلاد.رئيسأولكيبانداجريجويريانتخابعنهاتمخض

عامرئاسيتينلفترتينللبلادرئيساانتخابهإعادةوتم

انقلابحدثأم739عاموفى.أم969وعامأم659

إقصاءتمذلكوإثرهابياريماناجوفينالاللواءقادهيعس!
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للدولةالتشريعيألمجلسحلكما،السلطةعنكيباندا

مجلساوعين،للدولةرئيسانفسهالانقلابقائدونصب

القرنمنالسبعينياتعقدوخلال.العسكريينمنللوزرأء

المدنيينإحلالعلىتدريجياهابياريمانااللواءعملالعشرين

العسكردن.محل

للبلادرئيساهابياريماناانتخابتمام789عاموفي

.أم889وعامأم839عامأخريينمرتينانتخابهوأعيد

الاقتصاديالتقدمبعضتحقيقمنروانداوتمكنت

تمثلوقدهابياريمانا.للرئيسالمتعاقبةالرئاسيةالفتراتخلال

اسماةلبعضبالنسبةالإنتاجمعدلاتزيادةفيالتقدمهذا

رواندا،منهاتعانىالتيالمشكلاتمنالفقريظلهذاومع

الخارجية.للمساعداتمستمرةحاجةفىيجعلهامما

الوطنيةالحركةفيالمتمردونبدأ،أم099أكتوبروفي

أغلبكان.الحكومةعليهجماتشنفيالرواندية

المنفىفييعيشونالذينالتوتسىمنالمتمردينهؤلاء

الدستورالحكومةعدلت،أم199عاموفيبأوغندا.

الحزبية.بالتعدديةليسمح

سلاماتفاقيةالحكومةوقعت،أم391أغسطسوفي

لقىام499أبريلوفى.الروانديةالوطنيةالحركةمع

المقلةالطائرةتحطمحادثفيمصرعههابياريمانالرئيس

منأكثروقتلواالسلاماتفاقيةالهوتومليشياتنقضت.له

الهوتووشكل.التوتسيمنأغلبهمنسمةمليوننصف

منتصفوفي.الوطنيةالروأنديةبالحركةتعترفلمحكومة

بقواتكبيرةهزيمةإلحاقمنالحركةقواتاستطاعتيوليو

حكومةالحركةعينت.الحكومةعلىوسيطرتالهوتو

مليونيمنأكثرنزح.المعتدلينالهوتوبعضضمتتعددية

واستقرالحركةقواتمنهرباالهوتومنأغلبهممواطن

الكونغوفىجومامدينةحولمنطقةفىأغلبهم

منحتفهماللاجئينمنالالافعشراتلقى.الديمقراطية

.الأمراضمنوغيرهاالكوليرا

كيجالي.بمبوروندي:أيضاانظر

الأموصايةتحتإقليماكانأورولدي+روالدا

وعندمابلجيكاتديرهإفريقيا،وسطشرقفيالمتحدة

للوصاية،الخاضعالإقليمأم469عامالمتحدةالأمأقامت

2،كم000.45حواليتغطيأوروندي-روانداكانت

التيالانتخاباتوفي.شخصملايين5نحوفيهاويعيش

أعلنت،المتحدةالأبمإشرافتحت،ام619عامفيجرت

نظامابهافاقامتأورونديأما،جمهوريةنفسهارواندا

نتائجدخلت،م6291يوليومنالأولوفىملكيا.

باسممستقلةروانداوأصبحتالتنفيذ،حيزالانتخابات

.بورونديباسمأورونديوكذلكرواندا،

-روانداإقليمسكنوامنأولتواأقزاموكان

الهوتوقبائلالكونغوحوضمنجاءتثم.أوروندي

البانتو،شعوبأحدوهيالباهوتو،أحياناوتسمى

ومنذذلكبعدثم.الغاباتإلىبالقوةتواأقزامودفعت

طوالمنوهي،توتسىقبائلجاءتعام،006نحو

الهوتو،وقوواأثيوبيا،منواتوسيأحياناتسمى،القامة

المنطقة.يحكمونوبدأوا

ريتشاردالبريطانيانالمكتشفانقامأم858عاموفي

النيلمنابععنبالبحثسبيكهـ.وجونبيرتونفرانسيس

..مهنريمنكلقامأم871عاموفي.المنطقةفي

بحيرةحولالمنطقةبارتيادليفينجستونوديفيد،ستانلى

عاموفى.الألمانالمستكشفونوصلذلكوبعدتنجانيقا.

منجزءاأوروندي-روانداإقليمألمانيااعتبرتأم998

فأعطت،الأمعصبةجاءتثملها.الخاضعإفريقياشمرق

عامفيأوروندي-روانداعلىألانتدابسلطةبلجيكا

للوصايةالإقليمالمتحدةالأمأخضعتثم،أم239

.أم469عامفيالبلجيكية

رواندا.بمكيجالي،بوروندي:أيضاانظر

الشرقيالجنوبيالجزءفى،الجبالمنسلسلةرواهايدر

بعدعلىنقطةمنتمتدنيوزيلندا.في،الشماليةالجزيرةمن

إلى،الشمالفىتارواراونهرجنوبكيلومتراتبضعة

يزيدماإلىالجبالهذهوترتفع.الجنوبفىجورجماناواتو

البحر.سطحمستوىفوقأم)005على

وولترالسير،سكوتانظر:.ويميرليروايات

ويفيرلط(.)روايات

أنواعأشهرمنوهىبمطويلةنثريةخياليةقصةالروايئ

تساعدشائقةقصصاالرواياتوتقدم.النثريالأدب

الأخلاقيةالقضايافىالتفكيرعلىمعظمها،في،القارئ

علىبعضهايحثكما،الفلسفيةأووالاجتماعية

عنمعلوماتبتقديمالاخربعضهاويهتم،الإصلاح

ومن.المألوفجوهروتكشف،مألوفةغيرموضوعات

والتسلية.الإمتاعمجردهدفهمايكونالروايات

حيزيالرواياتتتناولهاالتيالموضوعاتتغطي

تصورالرواياتفبعض.والخيالالإنسانيةالتجارب

الروايماتهذهوكتاب.الحياةوا!منوحوادثأشخاصا

نأحينعلىهي،كماالحياةلتصويريسعونالواقعية

منأكثرأوواحدومشاعرأفكارعلىتركزالنفسيةالرواية

الروايةفإن،الواقعيةالروايةعكسوعلىشخصياتها.

بعضتستكشفكماللحياةمتاليةصوراتقدمالرومانسية
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التيالعلميالخيالقصصمثل:خيالياعلماالروايات

الروايةأما.أخرىكواكبأومستقبليةأحداشاتصف

القراء.بعضعندوأحبهاالرواياتأشسهرفتعدالبوليسية

أساسيةسماتأربع-أدبياشكلابوصفها-للروايةإن

سرديأدبىشكل-ا:هيالأدبيةالأنماطباقيعنتميزها

تحكىالتيالمسرحيةعنتختلفوبهذاراو،يحكيه

مناطول2-شخصياتهاوأفعالأقوالخلالمنقصتها

منعدداوتضمأطولزمنيةفترةوتغطيالقصيرةالقصة

قوامهعمل4-نثريةلغةفيتكتب3-أكثرالشخصيات

اللذينالذاتيةوالسيرةالتأريخعنتختلفوبذلك،الخيال

حقيقية.وأشخاصأحداثعنيحكيان

حياةأوأحداثعلىأعمالهمبعفالروائيينيبنيوقد

أحداثإيرادفىيكمنإبداعهملكن،حقيقيينلأشخاص

جزئيافالروايةولذا.بصلةالحقيقةإلىتمتلاشخصياتأو

المؤلف.خيالنسجمن-كليايكنلمإن-

أشكالمنثابتاشكلاالروايةأصبحت.الروايةجذور

نأغيرإنجلترا.فيالميلاديعشرالثامنالقرنفىالأدب

القديمين.والرومانيالإغريقيالأدبينإلىتمتدجذورها

سماتبعض،خيالمنفيهبماالروائىالأدبفيوتمتزج

الروايةلكن،الذاتيةوالسيرةكالتاريخالروائىغيرالأدب

بها،خاصةفنيةبملامحالروائيةغيرالفنونهذهعنتختلف

القص.وتقنياتوالموضوعكالحبكة

الأنماطكانت.القديمةوالرومانيةالإغريقيةالروايات

أنماطهاوأفضلشعرا،تكتبالقديمفيالسرديةالأدبية

وثنيينوآلهةأبطالإنجازاتعنتتحدثالتىالملحمة

كتبكمالهومر.والأوديسةالإلياذةمثل،أسطوريين

الخيالية.القصصتسمىطويلةروائيةقصصاالإغريق

العشاقمآزقأوأجنبيةبلادفيخياليةمغامراتتصف

عنالرعويةالخياليةالقصصكتبواوكذلك.الشباب

الرومانلدىالسرديةالأنماطأهمومن.الرعاةحبقصص

روايات،المثاليالحبعنالإغريققصصتماماتخالفالتي

.والمسوخالذهبىالحماروالستيريكون

أوروبافياشتهرت.اللاحقةالأوروبيةالروايات

والمغامرةالحبعنتتحدثالتيالخياليةالفروسيةقصص

ملكحوليدورمعظمهاوكان.الوسطىالقرونأواخرفى

أما.المستديرةالمائدةوفرسانارثرالملكالأسطوريإنجلترا

الميلاديعشرالسادسالقرنخلالظهرتفقدأسبانيافي

تورمسلثريودي:مثلواقعيةأكثرسرديةأعمالعدة

وأبطالهاالشطار،أدبفيروايةأولالنقادبعضويعدها

.الفرسانمنبدلأوالقراصنةاللصوصمن

محلالمدنيةتحلالأممبانيةالسرديةالأعمالوفى

هيروايةأولأنالنقادبعضويعتقد.والقلاعالغابات

اخريننقادالكن،كيشوتدونسرفانتسديميغلرائعة

تطويرفىكثيراساعدتإنهاويقولونالرأيهذايعارضون

أرضمالكعنكيشوتدونروايةوتدور.الروائيالفن

قراءتهبسببمثاليةأحلامبرأسهتعبثالعمر،منتصففي

يجوبفارلعمانفسهفيتخيل،الخرافيةالفروسيةلقصص

تصورهاالتىللشخصياتوخلافا.الظلمليدفعالعالم

ترتكبكيشوتدونشخصيةفإن،الخرافيةالفروسية

محزنة.مأساويةأخطاء

الإنجليزيةالروايةظهرت.الإنجليزيةالروايةازدهمار

،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالإنجلترافىبارزاأدبياشكلا

منبالرغمإنجلترافيروائيأولديفودانيالالنقادبعضويعد

كروزوروبنسونروايتيهفكلتا.موحدةلحبكةرواياتهافتقار

حياةفيالأحداثمنسلسلةفلاندرزمولوام(71)9

غيرهم.منذكاءأكثرلكنهم،عاديينأشمخاص

بحبكاترواياتهكتبفقدريتشاردسونصمويلأما

تومحكاياتفيلدينجهنريروايةتميزتكما،واضحة

التيالمترابطةالطويلةبحبكتهاأم()974اللقيطجونز

ستيرنلورانسويعد.يتيملطفلمضحكةمغامراتتحكي

شانديتريسترامفرواشه،الروايةحقلفيالمجر!نكبارمن

والذكرياتالحوارعلىتقوم،تقليديةغيرروايةام()767

.والأحداثالحبركةمنأكثر

الروادالروايةكتابمنسموليتتوبياسيعدوبالمثل

عشرالثامنالقرنأواخروفى.الفترةهذهفيالمعروفين

إنجلترافياشتصتالميلاديينعشرالتاسعالقرنوأوائل

مثل:،والرعبالإثارةرواياتوهيالقوطيةالرواية

شيللي.لماريأم(81)8فرانكنشتين

عشرالئاسعالقرنفيالرواية

روائيينالميلاديعشرالتاسعالقرنخلالروسياأنجبت

دوستويفسكي،وفيودورتولستويليوهماكبيرين

كانتوإن.الواقعيةالمدرسةأساتذةكبارمنوكلاهما

أحداثتصورام()986والسلامالحربتولستويرائعة

الأحداثهذهأنإلاروسيا،علىالأولنابليونهجوم

منمختلفةطبقاتحياةتصور،أخرىقصصمعتتداخل

-1)875كارنيناأنماروايةتقدمكما،الروسيالمجتمع

حينعلى.مأساويةحبقصةنفسهللمؤلفأم(877

الإنسانيةالنفسأغواربتحليلهدوستويفسكياشتهر

هذافيرواياتهأشهرومن.الفلسفيةللأفكارومعالجته

كارامازوفوالإخوةأم()866والعقابالجريمةالميدان

ام(.88.ا-)987

إلىبارزةإضافاتالإنجليزمنالقرنهذاكتابأضاف

كما.رائعةكثيرةأعمالأفأنتجوا،الأوائلالروائيينتقنيات
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المتحدةوالولاياتوروسسيافرنسامنآخرونروائيونكتب

الحركةمميطرتوقد.كبيرةأدبيةقيمةذاتروايات

العواطفعنالحام!!التعبيرعلىتقومالتي-الرومانسية

ثم.الميلاديعشرأخاسعاالقرنأوائلأدبعلى-والخيال

كمالدقةالحياةبتصويرتناديالتيالواقعيةالحركةأعقبتها

هي.

الرومانسيالأسكتلنديأ!اتصاأبدعبريطانياففي

علىوساعدالتاريخيةالرواياتسكوتوولترالسير

(أم81)4ويفرلىالرواياتهذهأشهرومن.انتشارها

العاداترواياتظهرتوقدأم(.81)9وايفانهو

بأسلوبمتأثرةالميلاديعشرالتاميعالقرنخلالوالتقاليد

هدهأشهرومن.معينةطبقاتوحياةالاجتماعيةالعلاقات

أوسقلج!تأم(18)3والتحاملالكبرياءروايةالروايات

وانزواج.الحبومشكلاتالاجتماعيةالتقاليدتناولتالتي

زيفناقشتالتيوالرواياتالروائيينأشهرومن

تاكاريوأجمكتبهماوالبرجوازيةالارمعتقراطيةالطقات

فيدي!صزوتشارلزأم(848)1847الغرورسوقفي

تعصضوهي(م37819831)تويستأوليفر

فيإليوتوجورج.لندنفيالدنياأطبقاتالمشكلات

والمدنالقريةلمجتمعوتعرضأم(861)مارنرسيلاس

حيثأم(،198)برفيلديرفيهارديوتوماس،الصغيرة

مأساوية.حياةعليهاقدرتلشخصياتعرض

الروايةتطورفيالفرنسيونالروائيونأثرفرنساوفي

ساهمإذكبيرا.تأثيراالميلاديالشعرينالقرنخلاأ!

جومشافكتبكماالنفسيةالروايةتطورفي!متندال

لعطيواقعيةبتفاصي!طأم()856بوفاريمدامفلوبير

أثرتوقد.لشخصياتهالداخليةالأجواءعنمرئيةصورة

فيزولاإميلوساهم.الكتابم!عددشيهذهطريقته

فيمهمااتجاهافأصبحت،الطبيعيةالمدرسةدعائمإرساء

جصمينالروايةفيوقدم.القرنهذاخلاأ!الأدب

عنخارجةظروفشيتعيششعخصياتأم()885

إرادتها.

كبارمنالعديدالأمريكيةالمتحدةالولاياتشهدت

نالانيلمنهم،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالالروائيين

وتحليلالرمزيالأسعلوببا!شخداماشتهرالذيهووثورن

فىكماوسلوكهاشخصياتهحياةفيالخفيةالجوانب

هرمانكتبكمام(.0185)القرمضيالحرفروايته

هذهوتثيرأم(.)851الحوتأوديكموبىملفي!!

أماوالشر.الخيرعنشلسفيةأ!شلة،رمزيقالبفي،الرواية

الساخرالفكاهيبأسلوبهفعرفتوينماركالكاتب

المجتمعنفاقلتعريةالخاصةالعاميةاللهجةوالعشخدامه

هكلبريمغامراتروايتهدلكعلىمثالوأطيب.وقسوته

هنريهوكبيركاتبالفترةهذهويتصدرأم(.)884فن

وبنائهاالروايةكتابةتقنيةمنمتم!شاكانأسذياجيمس

الاجتماعيةللعلاقاتمعالجاتهفيخاصة،المسرحي

التيالحساسةالذكيةالشخصياتلنفسياتوتصويره

وأم(881)0188سيدةصورةروايتيهفيقدمها

أم(.09)3السفراء

القرنأواخرفيالفرنسيةأطبيعيةاالمدرسةحركةأثرت

درايزر.ثيودورمثلأمريكا،أدباءعلىالميلاديالعشرين

رواسهفيالفقيرةالأحياءقسوةصورالذيكرينومشيفن

فوكنروليمرواياتأماأم(.)398الطريقفتاةماجي

أضقليدية.االأخلاقيةالمعاسرانهيارعلىفتؤكد

العشرينالقرنفيالحديثةالرواية

العشرينالقرنفيالبلادمختلفمنانروائيونقام

الحبكة.وأنواعوتقنيتهاانروايةإبداعفيمتنوعةبتجارب

بعدطرأتالتيالاجتماعيةالتغيراتمنهمال!ضيروتناول

أضانية.واالأولىالعالميتينالحردين

كونرادجوزيفصور.الروايةفىجديدةتيارات

قسوةجانبالقرنهذاأوائلفي-الأصلالبوأنحدي-

كماأم(.09)4نوستروموروايتهفيرأنانيتهالإنسان

بوصفهاالكتابةتقنيةشرنسافيبروستمار!ميلجرب

المماضيةالأشياءتذكررائعتهففي.شاعريةيقظةأحلام

الحوارمنمستفيضةفقراتإلىعمدأم(-279أ)139

الأسلوبهذافيوحاكاه.الأحلامامناللونهذافي

سلين.فيردناندولويسجيدأندريه

تيمارتقنيةإنجلترافيجولسحيمسا!متخدمكما

تفيضاكتيوالذكرياتوالمشاعرالرؤىعنللتعبيرالوعي

يوليسيزفىجويسويؤكد.شخصمياتهعقولبها

الإنسانيالنشاطوتفاهةالشخصيةالقيمانهيارأم()229

بالتقنيةوولف!رجينياكتبتكذلكو.المعاصرةالحياةفي

علىمؤكدةشحاعريبأسملوباشمزيةاممتخداممعنفسها

الاجتماعيةالقيمخضمفيالإنسانيةالعلاقاتهشاشة

أم(.)279الفنارإلىرواسهافيذلكتبدىوقد.المنهارة

الأخلاقيالخواءفيتزجيرالدسكوتصورأمريكاوفي

كماأح!(.)259العظيمجاتسبىشيالأمريكي!تالإثرياء

الامردكيينشعورعنهمنجوايوإرنمستملفي!هرمانعبر

الشمس:رائعتيهفيالأولىالعالميةالحربلعدبالضياع

أم(.29)9للسلاحوداعاوأم(29)6أيضاتشرق

الألمانيةباللغة،الاصلالتشيكيكاف!شا،فرانزوكتب

فيوصور،الكابوسمثل،أجةخيابأجواءتتسمروايات

دوامةفيويأسهالعاديالرج!!إحباطأم(29)5المحاكمة

تومماسالألمانيالروائيكتبكما.الحكوميةاشبيروقراطية
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شخصياتهخلالمنالحديثةالحياةإحباطاتعنمان

(ام29)4السحريالجبلرواسيهفيالمثقفةالحساسة

م(.491)7فاوستودكتور

أثر-فلسفيةحركةبوصفها-الوجوديةللحركةوكان

منوالأربعينياتالثلاثينياتفيالفرنسيالأدبعلىكبير

وليحه!مشوشةالحياةأنالمدرسةهذهوترى.العشرينالقرن

مسؤوليتهعلىطريقهيختارأنالإنسانعلىوأن،معنىلها

أشهرهامنرواياتعنالحركةهذهأسفرتوقد.الخاصة

(أم9)42والغريبسارتربولجاندأم()389الغثيان

كامو.ألبيرتد

تجرسيشكلظهر.الثانيةالعالميةالحربمابعدفترة

العشرينالقرنمنالخمسينياتخلالللروايةفرنسافى

هذاأصحابرفضوقد.الجديدةالروايةباسمعرف

المنظمةالحبكةمثل،للروأيةالتقليديةالسماتالاتجاه

دقيقوصفعلىوركزواالمعالمالواضحةوالشخصيات

آلانروايةالاتجاههذاوتمثل.هيكماوالأحداثللأشياء

صمويلويعدام(.)579الغيرةالمسماةجرييهروب

تأثيراالخمسينياتأدباءأكثر-الأصلالأيرلندي-بيكيت

الإنجليزية.أوبالفرنسيةسواءكتاباتهفيالروايةاتجاهعلى

مالونأصابتالتىالهستيرياعلىمالونوفاةروايتهوتركز

وفاته.عند

أشهرمنوهما،جولدينجووليمجرينجراهاموتناول

والدينية،ألاخلاقيةالقضايا،الحرببعدالإنجليزالروائيين

ملكفيوالاخرام()489المشكلةلبفىأولهما

ام(.59)4الذباب

القابصمثلتقليديةرواياتأمريكاأدباءكتبكما

ركزبينماممالينجر.د..جللكاتبأم(159)الجودارفى

فيالزنوجمشكلاتعلىأليسونرالفوبولدوينجيمصر

علىذلكوقلاذهبالأولفكتب،الأمريكيالمجتمع

أم(.)529الخفيالرجلوالاخرأم()539الجبل

أسلوبأصبحالشمرينالقرنمنالستينياتوفي

هذافيالكاتبفيتناولشمائعا.أمملوباالسوداءالفكاهة

مضحكةبطريقةالجادةالمشكلاتالرواياتمناللون

بصورةتتحدث22الممسكهلرجوزيففرواية.مبكية

أنهاغيرالعسكريةوالمؤلسساتالحربعبثيةعنمضحكة

.الحربتخلفهالذيالخيفالضياعنفسهالوقتفيتصور

الستينياتفيظهرتعالميةبتياراتاليومالروايةتتسم

غيرالرواياتمؤلفوويعد،العشرينالقرنمنوالسبعينيات

التيارهذاكتابويود.التياراتهذهأصحابمنالخيالية

الحقيقيةالأحداثعنالوثائقىالأسلوببينيجمعواأن

ترومانروايةفيبوضوحهذاويظهر.الروائيةالكتابةوتقنية

بأسلوبكتبتالتىأم()959الإعرارسبقمعكابوت

مزجكما.حقيقيةجريمةعنوثائقعلىيعتمدصحفي

الثمانينياتفيكتاباتهفيأكرويدبيترالبريطانيالكاتب

الروائي.بالخيالالتاريخيةالحقائق

ويشملعالميا.أدبياشكلااليومالروايةأصبحتوقد

مثل:أمشراليينأدباء،بالإنجليزيةيكتبونالذينالأدباء

،ام739عامللأدابنوبلجائزةعلىالحائزوايتباتريك

الحلوىبائعكاتبنارايانراسبيورامالهنديوالأديب

الكاريبيمنطقةمن.سف،نيبولواشتهرام(.)679

إفريقياجنوبكتابومنام(.)979النهرمنحنىلروايته

مؤلفبرنكأندريهوالأفريكانية؟بالإنجليزيةيكتبونالذين

أيفكماإفريقياكتابومنأم(.)749الظلامإلىانظر

الشعبرجلبروايتهأتشيبيشينواالنيجيريالأديب

مور.وبراينأوبريانفلاناشتهرأيرلنداوفيأم(.)669

بويدووليمأميعي!،مارتنالجددبريطانياأدباءأشهرومن

كازووأيضابارنزوجوليانولسون.ن.أوبروكنروأنيتا

الأصل.اليابانيإيشيجورو

غيرأخرىبلغاتيكتبونجددروائيونوهناك

وماريو،المكسيكفيفيونتص!كارلوسمثل،الإنجليزية

فيبورجيسلويسوجورجيبيرو،فيلوسافارجاس

ويكتب.الأسبانيةباللغةيكتبونوجميعهم.الأرجنتين

الإيطاليواشتهر.البرتغاليةباللغةالبرازيلمنأمادوجورج

روأيةمؤلفةدورامارجريتالفرنسيةوالروائيةكالفينوإيتالو

م(.891)4العاشق

العربيالأدبفيالرواية

بالروايةالمباشحرالتأثرإلىالعربيةالروايةنشأةتعود

يعنيولا.الميلاديعشرالتالحمعالقرنمنتصفبعدالغربية

خاصاروائياشكلايعرفلمالعربيالتراثأنالتأثرهذأ

فيتمثلت،قصصيةبإرهاصاتحافلاالتراثكانفقد.به

العذريينوقصصالشعبيةوالسيرالسمارحكايات

ا!لقاماتأما.والفلسفيالدينيوالقصصوأضرابهما،

فيوالروايةالقصفنبداياتفىخاصمقامفذاتالعربية

مؤلففيواضحةبصماتتركتفقد.العربيالأدب

منغيرهمؤلفاتوفيهشامبنعيسىحديثالمويلحي

لهم.فنياشكلاالمقامةأسلوبمناتخذواالذينالمحدثين

الروايةعالمإلىالغربيةالروايةلنقلمحاولةأولوتعزى

لروايةترجمتهفيالطهطاويرافعرفاعةإلىالعربية

سليمروايةولعلام()867تليماكمغامرات"فينيلونلم"

عربيةروايةأولأم(087)الشامجنانفىالهيامالبستانى

وقالبا.قلبا

علىالأولىالعالميةالحربقبلالعربيةالروايةوتظل

ماتكونوأقربالفنيةالقواعدعنوالبعدالتشويشمنحالة
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(ام19)4زينبروايةظهورحتىوالاقتباسالتعريبإلى

بدايةأنهاعلىالنقاديتفقيكادالتى،هيكلحسينلمحمد

البنيةمنفيهاالمؤلفاقتربحيث،الفنيةالعربيةالرواية

.آنذاكازدهارهاأوجفىكانتالتىالغربيةللروايةالفنية

لمأمروهوالمصريالريفواقعزينبروايةعالجتوقد

ذلك.قبلالروائيةالكتابةتألفه

منالثلاثينياتبدايةومعالأولىالعالميةالحربوعقب

فنيةأكثرسمتاتتخذالعربيةالروايةبدأتالعشرينالقرن

الكتابمنمجموعةيدعلىذلكوكان.أصالةوأعمق

الحكيموتوفيقحسينطهأمثالالغربيةبالثقافةتأثرواممن

وغيرهم.تيمورومحمودوالمازنيعبيدوعيسى

الإبداعوالخمسينياتالأربعينياترواياتنقلتفقد

كتابأبرزومن،جديدةنقلةالعربىالأدبفيالروائي

المسباعىويوسفالسحارجودةالحميدعبدالفترةهذه

نجيبالمصريالروائىأنإلاالقدوسعبدوإحسان

خانفرواياته.مدافعغيرالميدانهذا!ميديعدمحفوظ

جديدةرؤيةتمثلوالثلاثية،المدقزقاقوالخليلي

وفى.وأوسعأرحبعوالمالروايةأجواءإلىأضافت

يبدعمحفوظنجيببدأالعشرينالقرنمنالستينيات

وأكثرإبداعاأكثرتقنياتمستخدماجديداروائياعالفا

السمانبموالكلاباللصرواياتهوتقفتعقيذأ،

بارزامعلماالنيلفوقثرثرةالشحاذ،،الطريق،والخريف

الاجتماعيةالمضامينأنذلك،الجديدةالروأيةمسيرةفي

مضامينالمرحلةهذهفىبهاامتزجتقبلمنبهاعنيالتى

أكثرروائيشكلإلىاحتاجتونفعسيةوإنسانيةفكرية

مأ679عامهزيمةأجبرتوقد.السابقةمرحلتهمنفنية

كانالذي،الروايةتيارفيالنظرإعادةإلىالعربىالروائى

،جديدةروائيةأنماطثممنفظهرت،الهزيمةقبلسائدا

والبطلكالحبكة،التقليديةالأساليبعلىثورةفيها

لاتنكرإضافةمحفوظلنجيبوكانت.التاريخيوالسرد

الروائيينمناخرجيلذلكبعدظهر.المرحلةهذهفي

الروايةرؤيةعلىخرجوا،بالحداثيينسمي،العرب

صنع:مثلالكتابهؤلاءأيديوعلىوتقنياتها.التقليدية

الخراطوإدوارالغيطانيوجمالميناوحناإبراهيمالله

وطاروالطاهرحبيبىوإميلطاهروبهاءصالحوالطميب

تحملروائيةرؤيةظهرتوغيرهممنيفوعبدالرحمن

نأسماتهاأهممن،مختلفةوحدأثيةمعاصرةاتجاهات

فىالروايةحولالتقليديةالمفاهيمتجاوزالروائىالخطاب

بمالجديدةوالواقعيةوالرومانسيةالكلاسيكيةعصورها

والصوفيالخياليالعالمتداخلاتبمأساليبهاوتداخلت

وأحبكتهافىسواءجعلها،مماوالتاريخى،والواقعى

تركيبا.وأعمقتعقيداأكثرشخوصها،

الذيالمفتوحالنصدنياإلىبذلكالروايةووصلت

نهائىتفسيرإلىتصللامتعددةقراءاتإلىيفضى

السابقة.الرواياتفيالحالكانكماالروائيللخطاب

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

؟الأدب،العربيمتلالختلفةالعالميةالآدابعنالمقالاتانظر

أيضا:انظربها.الصلةداتوالمقالات،الأدبالإنجليزي

النثرالبوليسيةالقصةالأد!

الواقعيةالقصيرةالقصةالقوطيةالرواية

الوحوديةالحيالقصصالرومانس

العلميالحيالقصصالرومالسية

الشعريةالملحمةالمدرسة،الطيعية

عربروائيون

القادرعبدإلراهيم،المازنيالطهطاويرفاعةسليبم،البستاني

زكي،مباركجرجي،دزيداحمدامحمودتيمور،

المويلحي،أحمدمحمدالسباعيخليل،حبرالىحبران

محفوظنجيبصالحالطيبطه،حسين

ميخائيل،نعيمةحنامارونعبود،يحيى،حقي

حسينمحمد،هيكلمحمودعماسالعقاد،توفيق،الحكيم

إدريسيوسم!باكثيرأحمدعليمينةحنا

الشعر)روايةالشعرانظر:.ورواتهالشعرروالة

.(ورواته

الشعبي.الفنأشكالأتدممنواحدةالقصةرواية

نامنذوالكبارللأطفالمطلباصارتقصة(،لي)احك

غالباالقصصسردإن.ببعضبعضهميتصلونالناسبدأ

،المثالسبيلعلى.العاديةالمحادثاتمنجزءايكونما

روايةوفي.قصةتروينكفيبهما،قمترحلةتصفعندما

إلىلتقديمهاالقصةالشخصيعد،الرسميةالقصص

رواةبعضأنورغم.المشاهدينأوالمستمعينجمهور

الرواةمعظمأنإلأ،خيالهممنالقصصيسردونالقصص

الكتب.فيتظهرالتيالقصةقلبظهرعنيحفظون

ومن،للقصصمهمامصدراالشعبيالتراثيمثل

الأساطير،الخصوصوجهعلىالشعبىالتراثمصادر

علىتروىالتيوالقصص،البطوليةوالقصصوالملاحم

الأدبيةالحكاياتذلكإلىوبالإضافة.الحيواناتألسنة

ماغالباالرواةإنوحيث.للقصصالمادةتوفرالتىوالدينية

فقد،لهممصادرالمنشورةالأعمالباستخداميقومون

جيدأدبلتقديمفعالةطريقةالقصصروايةصارت

عنالكثيريتعلمونالمستمعونكانوإذاوالكبار.للأطفال

مداركهميوسعونأيضافإنهم،الأخرىوالثقافاتالدول

المتعةويحققونالاستماعمهاراتويطورون،للإبداع

لأنفسهم.
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القصصأنواع

الناستداولهاالتىالحكاياتوهي.الشعبيةالحكايات

شفهية.بصورةتناقلوهاأومكتوبةإماجيل،عنجيلا

بصورةتركزبسيطةقصصعنعبارةالشعبيةوالحكايات

هذهإنوحيث.الروايةفىالفنيةالحبكةعنصرعلىكلية

الشروطجميعتستوفيفإنها،وبسيطةقصيرةالحكايات

مجموعاتمنالعديدكتابةإعادةتمتوقد.القصةلسرد

تحريرهاوتمالأقطارمنكثيرفيالشائعةالشعبيةالحكايات

القصة.لرواةخاصةبصمفة

الأساطيرتعد.البطوليةوالقصصوالملاحمالأساطير

الحكاياتمنجداقريبةالبطوليةوالقصصوالملاحم

طبيعةوصفتحاولقصصفهيالأساطيرأما.الشعبية

والرومانيةالإغريقيةوالأساطير.الإنسانووجودالعالم

وأالقراءمنكثيرلدىبعيدحدإلىمعروفةوالإسكندينافية

بواسطةتحكىماغالباالتيالأنواعمنوتعتبر،المستمعين

تهتمالتيالقصصمنمجموعةا!للحمةو.القصصرواة

القصصوأماآرثر،الملكأوهودروبنمثل،ببطلوتعنى

فيورائعةمثيرةوقائبطوليةعادةتصففإنهاالبطولية

،المثالسبيلعلى،تصفالتيفالحكاياتما.شعبتاريخ

سالم،والزير،شيبوبوأخيهشدادبنعنترةبطولات

غرب-أمريكافيالضاريالغرباستيطانوكذلك

غالئاتأخذ-القانونلسلطةخضوعهقبلالمتحدةالولايات

البطولية.القصصشكل

غير،مؤلفيبتدعهاقصصهى.الأدبيةالحكايات

تحتوي.الشعبيةالحكاياتأسلوبفيتكتبأنها

الحكايةمنأكثروصفيةفقراتعلىالأدبيةالحكايات

أكثرتكونفيها،الشخصياتصفاتأنكما،الشعبية

تعقيدا،أكثرالأدبيةالحكايةولأنتطورا.وأكثرتفصيلا

.متقدمراوبوساطةتروى-ماعادة-فإنها

،قصيرةحكاياتهي.الحيواناتألسنةعلىالقصص

الأخلاقي.والسلوكالتعاليمتنقلأودرسا،تعطيأنتحاول

يفعلمثلماتفعلحيواناتالشخصياتتكونماوغالبا

.اللإنسان

والفرنسية،إيسوبللكاتباليونانيةالقصصتعتبر

القصصمنالنوعهذاأفضلمنلافونتيندوجانللكاتب

منوالهنديةالروسيةالمجموعاتأنغير.شهرةوأكثرها

بالألوانغنيةحكاياتحناياهافىتحمل،القصصهذه

ودمنة.كليلةكتابالعربيةفيأشوهاومنأيضا

علىأيضاالدينيةالمصادرتحتوي.الدينيةالمصادر

الخاصةقصصهاديانةولكل.للروايةصالحةجيدةقصص

الأخلاقي.اسملوكمبادئلتوضيحأوتعاليمهالنقلتوظفها

لاستمالةالقصصهذهبتحويرالقصصرواةقاموقد

والمستمعين.القراءمنالعريضالجمهور

المصادرتشمل.القصصلروايةالأخرىالمصادر

منالأعمارلكلوتكتبوالشعر.القصيرةالقصصالأخرى

القصيرةالقصصتعتبركماالكبار،إلىالأطفالصغار

منالعديدأيضاوهناكسردها.المرادللقصصغنيامصدرا

موضوعكلفيالشعرقرضواالذينالرأئعين،الأطفالشعراء

المناسبةالمادةاستنباطأو،استخراجللراويويمكن.تقريبا

الطويلة.غيرأو،الطويلةوالرواياتالقصصمنقصةلسرد

قصةترويكيف

الأولىالخطوةالقصةاختياريعد.القصةاختيار

للحصولمكانأفضلالعامةالمكتبةوتعتبرالراويلإعداد

علىالحصوليمكنكأيضاالمكتبةوفي.جيدةقصةعلى

الكتبهذهتحتوي.القصةروايةفنتتناولالتيالكتب

وتعليماتإرشاداتوعلىالمصادرعنمعلوماتعلىعادة

القصصيةالمجموعاتوكذلك،القصصوسردلتعلممفيدة

للسرد.الجاهزة

يقومالتيالقصةنوعالمستم!أوالقارئنوعيةتحدد

القصةطولتعديلبمكانالأهميةومنباختيارها.الراوي

المستمع.أوالقارئعمرلتناسب،تعقيدهمستوىوتيسير

التيالمصورةبالكتبالثالثةسنتحتالأطفاليستمتع

سنمنالأطفاليستمتعبينما.المنزلمحتوياتتوضح

الذينوالأطفالالحيواناتبقصصالخامعسةإلىالثالثة

حكاياتيحكيأنأيضا،للراويويمكن.يشابهونهم

.الأطفاللهؤلاءحديثةوقصصاقصيرةشعبية

لتقبلاستعدادعلىفهم،الدراسةسنفيالأطفالأما

وأالروايةحبكةتكونأنيجب،ذلكومع.طويلةقصص

منللأطفالبالنسبة،قليلةوشخصياتهامبسطةالمسرحية

إلى01عمرمنالأطفالويستمتع.سنوات9إلى6عمر

الأدبمنالمأخوذةوالقصصالشعبيةبالحكاياتسنة21

الأساطيريحبونالمراهقةسنفيوالشباب.الحديث

ويستمتعونبالأبطالويفتنونيولعونلأنهم،والملاحم

الغرامية.والقصصبالمغامرات

بالنسبةالقصةاختياربعدالتاليةالخطوة.القصةتعلم

مراتعدةالقصةاقرأأولأ،.القصةتعلمفييتمثلللراوي

وبعد.ذاكرتكفيوالشخصياتالأحداثترتيبوحاول

ذلك،فيراغبلمستمعأولنفسكالقصةاحك،ذلك

عبارةقلبظوعنوحفظتاستظهرتقدأنكستجد

ونهايةبدايةفىالجملبعضحتىأوعبارتينأورئيسية

معهالاتحتاجبدرجةالقصةعلىتعرفتأنوبعد.القصة

وتشذيبصقلفيالبدءيمكنك،الكتابفيالنظر

القصة.روايةفىأسلوبك
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الضروريمنليسأنهعلىالقصةرواةمعظميتفق

حالأىعلىيجبولكن.القصةفيكلمةكلاستظهار

مهما.الكتابةأسلوبكانإذا،الأدبيةالحكايةالمستظهار

أعدهاإذاالقصةسردفردأيعلىيسهل.القصةسرد

تحكيالتيهيوكلماتكعباراتكإنجيدا.إعدادا

تمثلأوتقلدلأنحاجةفيلمستأنكيعنيوهذا،القصة

فيوالمناظرالشخصياتترىكنتفإنبمجسديةبحركات

أيضا.سيرونهاالمشاهدينأوالمستمعينفإن،ذاكرتك

فيتتوسعمتىتحددأنيجب،للقصةراوياوبوصفك

أفضل.بصورةبقصتكالمسستمحونيعجبصوص!،

نأيجبمصور،كتابمنقصةتحكيأنأردتوإذا

حديك.أثناءالصورهذهمنبعضاالمستمعينعلىتعرض

.مكانأيفيقصصهميعسردواأنالقصةلرواةيمكن

لسردالشائعةالأماكنأكثروالمدارسالمكتباتوتعتبر

بتنظيمالعامةالمكتباتتقومماوغالبا.للأطفالالقصص

ومن.والصبيانالصغارللأطفالبالنسبةللقصةجلسات

الحدائق:أيضاالقصصلسردالملائمةالجيدةالأماكن

والحدائق.والميادين

تاريخيةنبذة

أشكالأنالظنأغلب.القصةسردأشكالأقدم

تمتدحبسيطةمقطوعاتصورةفيكانتالقصصىالسرد

بكونهوابتهاجهالشخصفرحةعنتعبرأوالنجومأوالفجر

ممارمشهمأثناءأخرىبأهازيجالناستغنىولربما.حيا

.والمعداتالالاتسنأوالذرةطحنمثل،اليوميةأ!مأعما

حولهم،منالعالمفييفكرونالناسبدأوعندما

وعزوا.الطبيعيةالظواهربهافسرواأساطيرابتدعوا

ثمومن،عاديينلأفرادللعادةخارقةوسجياتخصاثص

البطل.حكايةظوت

والشعرالقصصمنكلاقديماالروايةفنشعمل

القصص،سردواالناسمنوكثير.والرقصوالموسيقى

ا!شطاعالذيالشخص،شعبيةوأكثرهمأحسنهمولكن

الشخصذلكصاروقد.المجتمعوأفرادالجمهوريسليأن

القصصلسردالبدايةنقطةواضعا،للمجموعةمؤرخاأيضا

مستقلة.مهنةبوصفه

الخامسالقرنمنالفترةشهدت.الوسطىالقرون

وجد.القصةروايةفنازدهارالميلاديينعشرالسادسحتى

وفيالملكيةالبلاطاتفيالتشجيعالفترةهذهفيالرواة

،أخرىإلىبلادمنالمتجولونالرواةوارتحل.الأسواق

فيالمفضلةالقصصوينشرونويتعلمونالأخباريجمعون

أصبححدإلىبينهمالقصصتبادلوازداد،الختلفةالمناطق

حكايآتهم.منالعديدمصدرتتئواكتشافالصعبمن

تعليمفيوالمساعدةللتسليةوالميادي!الحدائقيزورولىاللتجولونالرواة

ليويورك.مديةفيالصعار

بتدريبالوسطىالقرونفيالقصصرواةحظى

ذائعةالأمريكيةالروائيةسويرروثوصفتوقد.شامل

تدريب،الشهيرةالأطفالكتبومؤلفةالصيت

الوسطى.القرونفيالمولمميقار-الشاعرالتروبادور

علىيكونأنمنهشوقعالذيالجيدالتروبادورعنوكتبت

وقادرا،متكاملةبصورةالحديثةالحكاياتبكلوإلمامدراية

درايةعلىيكونوأن،الرائعةالأطروحاتكلت!صارعلى

بالأعشابالمداواةأوالمعالجةقوةويعرف،البلاطبفضايح

قادرايكونوأن،الطيةالنباتاتمنالمستخلصةوالأدوية

وأن،مقامأيفينبيلةأونبيلعندالشعرارتجالعلى

.البلاطيفضله!امماالأقلعلىالتينعلىيحزف

الجمهورامشمتعالذينالرواةعددأحدولايعرف

تقولالمؤلفاتوبعض.الوسطىالقرونخلالبحكاياتهم

مارجريتزفافحفلفيشاركواقدكانوامغنيا426إن

منالعديدبينمنكانولقدح!.أ092عامإنجلتراأميرة

دوريهمابتأديةقامتاامرأتانالاولإدواردبلاطفيالمغنيين

البيفة.فيواللؤلؤةالبهجةصانعةماتلاسميتحت

مأ044عامحواليالطباعةآلةاكتشافوبعد

الراويتأثيرواضمحل.الاستماعمكانالقراءةاحتلت

بالحكاياتالخاصةالرخيصةالكتيباتأنكمابمالمحترف

لقارئيها،المتعةوفرت،الفتيانكتبوالمسماةالشعبية

فقدهذاوبعد.القصصأقدملعضحفظعلىوساعدت

المناطقعلىأساسيةبصورةللقصصالشفهيالسرداقتصر

الريفية.

أهتمامتزايدفترةهو.الميلاديعشرالتاسعالقرن

أمأ-281815الأعواموفى.الشعبيبالأدبالعلماء
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منمجموعةجريمولهلمجاكوبالأخوانأصدر

الأعما!أفضلالغالبفىصارتالتيالألمانيةالحكايات

عامةمنقصصهماالأخوانوجمعنوعها.منالمعروفة

الأصلية،القصصبنىعلىوأمانةبصدقوحافظا،الناس

بيترمنكلوسار.الخاصةاللغويةوخصوصياتها

وقاما،جريمالأخويننهجعلىمووجورقانإسبجورنسن

بحثإنجلترا،وفي.النرويجيةالشعبيةبجفالحكايات

لأجلالشعبيالتراثمجلاتفىجاكوبجوزيف

كتابتهاوأعادالبريطانيةالجزرحكاياتعلىالحصول

.للأطفال

الاهتمامقل.الميلاديالعشرينالقرنأواسطفي

بدأحيث،الصناعيةالدولمنالعديدفىالقممةبسرد

ويشاهدونللمذياعويستمعون،الأفلاميشاهدونالناس

فنإحياءبدأ،ذلكومع.والقصصالرواياتلمتابعةالتلفاز

العشرين.القرنسبعينياتفيالقصةسرد

وتعقدالمهرجاناتتقام،الدولمنالعديدوفي،واليوم

المؤل!ن،تجذبالتيوالروايةالقصةحولالمؤتمرات

فتحتمكما.المتحمسينوالمستمعينوالمشاهدينوالعلماء،

منعددفيوالقصصالرواياتفيالمتخصصةالكليات

.الدول

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القصةرواة

المنيستريلجريمنزكريستيانهاأندرس!،

ميحيسيمجروالموسيقىالشعرراعيشارل،بيرول

أ!دالس!طالشعبيالترات

المتجولالشاعرالتروبادور

صلةذاتأخرىمقالات

القصصيةالقصيدةالاطمالاالأب

اشتهرت.الخياليةالقصصمننوعالقوطيةا!وايئ

وبدايةعشرالثامنالقرنأواخرفيإنجلترافيعظيمةشوة

الرواياتفيالعقدةوكانت.الميلاديننعشرالتالممعالقرن

بثإلىتهدف،عاديةوغيرغامضةأحداثاتشملالقوطية

لأنالقوطيةالقصصوسميت.القارئنفصفيالرعب

قلاعمنمنعزلةقلاعفيتجريالغالبفىكانتأحداثها

القوطية.المعماريةالطريقةعلىصممت،الوسطىالقرون

والأبراجالسريةالممراتمنكثيرعلىالمبانيتلكوتحتوي

لأحداثمثالياجواتشكليجعلهامماوالقلاعالمحصنة

تلكلمعظممسرحاأسبانياأوإيطالياوكانت.غريبة

للإنجليز.وغامضةنائيةتبدوالأقطارتلكلأن،الروايات

العاطفيةقصصالمغامراتبعضتعرفالحاضرالوقتوفي

منأكثرالحبقص!علىتركزأنهامعبالقوطية،الحديثة

.الفزع

منام(76)4أوترانتوقلعةكانتقوطيةروايةوأول

والعنفالخداعتصوروهيوولبولهوراستأليف

علىالسيطرةمحاولةأثناءفي.العاديةغيروالأحداث

ثالثاودمرآخروطعنلشخصالسمدستم،إيطاليةمملكة

عملاقة.خوذةبوساطة

أدولفوأسرارالمعروفةالقوطيةالرواياتأحسنوتشمل

(ام)697الراهبورادكليفآنتأليفأم(97)4

تأليفأم(81)8فرانكنشتينولولسجمما.ماثيوتأليف

(أم082)المتجولوملماوثشيلليوسشونكرافتماري

ابيلورثابحروفيماتيورينتشارلزالأيرلنديالروائيتأليف

وأثرهاالقوطيةالرواياتمنبالسخريةاوستنجينقامت

علىالقوطيةالرواياتأثرتكماالقراء،علىالعنيف

بو.ألانوإدجارهووثورنناثانيلمثلالأمريكيينالكتاب

الرومانسية.فرانكنشتين،:أيضاانظر

تبكا.(-م2291)نألا،ييهجر+برو

الأساسوضع،سينمائىومخرج،أدبيوناقد،فرنسي

الفرنسي.الأدبشيالمحدثينللروائيين

وأ،الحديثةالروايةلصالحمقالاتهفينقداكتب

أفكارعلىتعتمدالتيالكتابةوعارضاللاروايةمايسمى

المحددينوالأشمخاصالمنهجيةوالحبكاتسلفاتحديدهاتم

ذلكمنالعكسوعلى.للأحدأثالمؤلفينوتفسيرات

كماالنظر.ووجهةوالمكانالزمانتخلطالحديثةفالراوية

الفرقتميزلافهيالتفصعيل،منبكثيرالأشياءتصفأنها

موضوعيهووما(الشخصيعتقدقد)ماذاتيهومابين

(.بالفعليوجد)ما

عدمإلىجذورهاترجعالتي،المداخلهذهمثلإن

نأغير.الفهمدونوتحولالقارئتربكأنيمكنالتأكد،

غالئا،واضحةليعستالحياةفىالحقيقةأنيوضحونالنقاد

ابتكارعلىالقراءتجبرالحديثةوالرواية.الارتباكإلىوتؤدي

الرواية.تصورهاالتىالأحداثنحوبهمخاصةاستجابات

أم(،9)53ا!لمحاواتجرييهروبروايةترجمةتمت

فيبما،أعمالهترج!تكما،الإنجليزيةإلىقتل،جريمةعن

الإنجليزيةالترجمةأم(،)639جديدةروايةنحوذلك

رواياتهإحدىفازتوقداللغاتمنكثيرإلىأم(،)659

الفرنسيين.النقادبجائزة

فيسنةآخرلفيلمالسينمائىالنصبكتابةوقام

موجانفىالكبرىبالجائزةفازجدليفيلموهومارينباد،

أم(.619)للسينماالبندقية
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بالمعهدودرسبفرنسا،برستفيجرييهروبولد

عملام449عامتخرجهوبعد.الزراعيةللعلومالقومى

المديرأصبحثم،باريسفىحكوميةهيئةفيإحصائيا

الاخرينالطليعيينوأعماللأعمالهالباريسيللناشمرالأدبى

والتجريبية.الجديدةالأدبية

شهيرأسكتلنديام(.734-6711)رويروب

ماكجريجورالحقيقياسمهكانالقانونعلىخارج

وقد.الأسكتلنديالحناءأبوباسمعرفوقد.روبرت

عنه،رويروبالشهيرةالروايةسكوتوالترالسيركتب

المرتفعاتسكانالغةالغيليةالكلمةهىوروي

روبماكجريجورسميوقدأحمرلكلمة(الأسكتلندية

.المتوردةوبشرتهالأحمرشعرهبسببروي

لشئأصغرأخابنوهوجلينجيلفيرويروبولد

بتربيةوقامأرضاأبيهعنورثوقدماكجريجور،قبيلة

عشيرتهرجالمنعصبةكون،الإنجليزيللسوقالأبقار

وقد.ماشيتهسرقةمنالقانونعلىالخارجينلمنعالمسلحين

الهضابسكانمنأيضاماشيتهالعصبةهذهحمت

الأراضي.مالكي

جارهمنمالأرويروباقترض،نفسهالوقتوفي

ممتلكاته.منفطرده،سدادهيست!ولممنتروس،دوق

وسمىالقانونعلىخارجارويأصبح،لذلكوانتقاما

الإغارةفيعصابتهوتزعم،أمهاسموهو،كامبلنفسه

الأبقاربسرقةرجالهقامكما.الدوقأبقارعلى

.الدوقمستأجريمنوالإيجارات

.رويروبعلىيقبضواأنطويلةلفترةالإنجليزحاول

ثمبالنفىعليهوحكموسجنام722فىاسعتسلمولكنه

بعد.فيماعنهعفي

الخبز.صنعأثناءالعجينةتخمرإلىتؤديمادةالرويئ

ال!صلونأكسيدثانىغازبتشكيلتأثيرهاالروبةوتحدث

أثناءالعجينةويمدداللونويخفففقاعاتيصدرالذي

الأنواعمنالخبزوذرورالخميرةروبةتعتبرالخبز.عملية

للروبة.الشائعة

.الخميرةالخبز،:أيضاانظر

الخالابنم(.1-682ا61)9الأمدرروبر!،

للقواتالعامةالقيادةروبرتتولى.الأوللتشارلزالألمانى

الحرببدايةوفي.الإنجليزيةالأهليةالحربإبانالملكية

للقواتلحملاحأقوىبالخيالةالسريعةهجماتهكانت

البرلمانوانتمثرسانللنظامتفتقركانتولكنها،الملكية

.روبرتتهورمن

بوهيميا،انذاكيدعىكانفيما،براغفىروبرتولد

مأ635عامفىإنجلتراإلىجاءهولندا.فيوحارب

جهيلوإدووسترمعاركفيالأهليةالحربفىواششرك

قليلنجاحسوىيحرزلم،شجاعتهورغممور،ومارستون

.البرلمانلجيشالغالبةالقوةضد

يدعلىهزملكنه،الملكيالألممطولقادام469وفى

القرصنةعندئذمارسثم.ام065عامفىبليكروبرت

أخرىمشواتلثمانيثم،الغربيةالهندجزرفيعامينلمدة

حيث،أم066عامفيإنجلتراإلىيعودأنقبلأوروبا،في

الهولندية.الحروبفيأدميرالبرتبةوهواشترك

روادمنوكان،بالعلمشغوفاروبرتالأميركان

حفرفىيستخدمأسلوبوهو،التظليلىالحفرأسلوب

والمدافع،البنادقعلىتحسيناتبضعةأدخلكما،النحاس

علىولمساعد،الملكيةالجمعيةفيالأوائلالأعضاءمنوكان

أمريكافىهدسونخليجمنطقةاستكشافتمويل

.هدسونخليجشركةمؤسسىمنكانكما،الشمالية

منأعمالرجل(.-أم19)6أئطون،روبرت

الطيعية.المواردعلىبالحفاظالمنادينومنإفريقياجنوب

.الجنسياتمتعددةرمبرانتمجموعةوأسس

فىراينت-جراففيروبرتإدواردأنطونولد

فيوحاضرالصناعيةالكيمياءودرس،الكابمقاطعة

فوربراندشركةأسسام93!عاموفىبريتوريا.جامعة

رمبرانت.مجموعةإلىوتحولتتوسعتالتي،للتبغ

إفريقيا،جنوبفيالفنونرعاةكبارمنروبرتوأصبح

والعلومالفنونلأكاديميةالتنفيذيالمجلسلعضويةوانضم

إفريقيا.جنوبفي

نائبكانكماإفريقيا،جنوبفىمؤسسةرئاسةتولى

جمعيةأيضاوترأس.العالمىالبريةالحياةصندوقرئيس

بمسؤوليةواضطلعإفريقيا،جنوبفيالتاريخيةالمواطن

راينت.-جراففيالتاريخيةالمبانيترميم

مناظررسامأم(.319-1)856توم،روبرتس

رأس.الأستراليةالانطباعيةومؤس!،أسترالىطبيعية

درس.هايدلبيرجبمدرسةالمعروفةالفنانينمجموعة

إلىام881منالفترةفيأوروبافيالانطاعية

أحداثشهرةالأكثرروبرتسأعمالومن.ام885

الكفوللوحتهوتوجدجزها.ومحطاتالأغنامحظائر

الملونروبرتسأسسويلز.نيوساوثفنونمعرضفي

فيماموسعبشكلأتباعهأمشخدمهالذيوالذهبيالازرق

البرلمانافتتاحبرسمكلفقدروبرتسوكانبعد.

الرسمهذافيعملوقد.أم109فيالأولالفيدرالي
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مناظرهيفضلونالنقادمعظمولكن،سنواتثلاث

الريفية.للحياةالنمطة

مدرسة.،هايدلبيرج؟الفن،الأسترالي:أيضاانظر

م(.691-09813)دنيسالسير،روبرتسن

مؤتمرتنظيمفيمهمادوراأدى،إنجليزياقتصاديعالم

كان.أم449فيالدوليالبنكأنشأالذيوودزبريتون

بعنوانوالمدخراتالماليةالاعتماداتبينالعلاقةعنلبحثه

الفضلام()269الأسعارومستوىالمصرفيةالسياسة

كينزانظر:بعد.فيماكينزاللوردعملبظهورالتعجيلفي

سفولكفيلوستوفتفيروبرتسنولدماينرد.جون

.كمبردجوجامعةإيتونبكليةودرسلمحانجلترا

أحدأم(.056-0051)ديسيورروبرفال،

عينهكندا.فيالفرنسيينوالمستعمرينالمكتشفينأوائل

فىالكنديللجيشوقائدالهنائباالأولفرانسيسالملك

إلىكارتييهجاكوتبعاستعماريةحملةنظم.أم541

002ومعهام425فينيوفاوندلاندفيونزلكندا،

وقضىلورنسسانتنهربطولروبرفالوتقدممستعمر.

ضواحيمنضاحيةالان،رويالتشارلزبورجفيالشتاء

فرنساإلىروبرفالعادالصعابمنشهوروبعد.كوبيك

أحياءبقواالذين،المستعمرينمنبالقليل،أم435في

نجاحا.يحققلمأنهإلا،ذلكبعدثانيةمرةحظهوجرب

جانالحقيقياسمهوكان.ام561أوام056فيقتل

.لاروكديفرانسوا

زعماءوأكثرأشو.(م4971-571)8روبسبيير

فباسم.للجدلإثارةأم(997-1)978الفرنسيةالثورة

أعدمالتىالفترةوهى،الإرهابعهدجلب،الديمقراطية

التوقيتوفى،للثورةمعارضتهمفىاشتبهممنالاففيها

نفسه.المصيرروبسبييرلقيالمناسب

ودرسبفرنسا،أراسفيروبسبييرماكسيميلياولد

محامياأصبحوبعدها،باريسفيجراندليلوسربكلية

جاكجانبالفيلسوفكبيرةبدرجةروبسبييرتأثرناجحا.

الشعب.منيأتيالحكمفيالحقبأننادىالذيروسو

،الطبقاتلمجلسرئيساروبسبييرانتخبأم978وفي

فرنسا.فىالماليةالأزمةلمعالجةالملكاستدعاهمجلسوهو

منالعامةوحقوقالمساواةبمبدأمتحدثانفسهجعل،وهناك

كللتشملالاقتراعحقوقتمتدأنيريدكان.الناس

ومستعمراتواليهودالبروتستانتيونذلكفيبما،الناس

اليعاقبةناديزعيمروبسبييركان.المحررةالفرنسيةالسود

مأ297وبحلول.متطرفةسياسيةجماعةوهم،باريسفى

أصيب.الفرنسيةالثورةأثناءالمجلمي!فيعليهالقبضبعدروبسبيير

التالى.اليومفيأعدمثممسدسبطهلقخطأ،ربماروبسبيير،

ملكيةمنبدلأديمقراطيةبجمهوريةاليعاقبةمعظمطالب

دستورية.

أهالىتحفظأم297أغسطسفى.ثوريزعيم

وسجنوهم.وأسرتهعشرالسادسلويسالملكعلىباريس

رئيساروبسبييرانتخبحتى،طويلوقتيمضولم

حكمليتولىأنشئقومىمجلسوهو،القومىللمجلس

لويسوحاكم(جمهورية)فرنساالمجلسأعلنوقدفرنسا.

قادثم.الخيانةبتهمةبالإعدامعليهوحكمعشر،السادس

المعروفينالمعتدلينالنوابضدالمجلسفىهجوماروبسبيير

ما397يونيوفيبطردهموأتباعههوقامثمبالجيروندلون،

المجلس.علىوسيطر

للجنةرئيسئاروبسبيير،انتخبام،397يوليووفي

علىوأكد.للمجلسالحاكمةالهيئةوهى،العامالأمن

الاختلافوعدللرأيواحدمركزإلىالجمهوريةحاجة

الإرهابعهدخطاباتهوبررت.خيانةاللجنةسياساتمع

أعدمأم497يونيووبنهايةوتنقيتها.الثورةعنللدفاع

فيهمبمنللجمهوريةمعاداتهفيومشتبهمتمردألف17

.دانتونجورجسابقا،روبسبييرورفيقصديق

أعضاءمنكثيراصبحلسياساتهونتيجة.ودورهوفاته

ودبروا،حياتهمعلىفخافوالروبسبيير،أعداءالمجلس

نألروبسبييرتراءىام497يوليو62وفى.ضدهمؤامرة

لمنواباهددأيضاولكنه،الإرهابلاستخدامنهايةيضع



بوكوجا،بستيرو413

معارضيهمنجماعةأقنعالتالياليوموفي.أسماءهميحدد

المجلسعليهوحكم،عليهبالقبضأمربإصدارالمجلس

.أم497يوليو28فيذلكفكانبالمقصلةبالإعدام

حوليختلفونالحاضر،وقتناإلىالمؤرخونيزالولا

فيومتعصباقامعيايعدونهالباحثينفبعضروبسبيير.دور

مطلقوديمقراطيا،ووطنياالخلققويمآخرونيراهحين

.ال!خلاص

تنتوريتو.انظر:جاكويو.رويسثي،

الاتحادحمهورياتوبقيةلروسياالنقديةالوحدةا!ولل

ال!:.كوبك001إلىوينقسم.السابقالسوفييتي

النقود.،الكوبك

)نقودخزانةمشداتعلىالمتداولةالعملةتشتمل

رومميافيوتستعمل.روبلاتوه3وأبقيمة(ورقية

15أوو.أبفئاتوالنحاسالنيكلمنمعدنيةعملات

النحاسمنأخرىمعدنيةوعملات،كوبك5و.2و.

كولك.وه3و2وأبفئاتوالخارصين

لروسيا.النقديةالوحدةالروبل

علىخارجة،إنجليزيةأسطوريةشعخصيةهودروين

الفقراء.ليعطيالأغنياء،منيسرقكان.القانون

والأغانيالقصصمنلايحصىعددموضوعوشعخصيته

وهو،الميلاديعشرالرابعالقرنإلىترحعالتيالشعبية

يعدكما.شهرةالإنجليزالشعبيينالالطالأكثرمنواحد

يعام!!كانالمستبد.أوالجائرالسلطانمنللتحرررمزا

ذلك،توتنجهامعمدةوحارب،بلطفالناسفقراء

ولهذاالفقراء.اضطهدالديالفاسد،المرتشيالموظف

الحقلمبدأورمزا،الناسعامةلدىبطلاهودروبنأصبح

.القوةضد

المرحةعصابتهمع-للأسعطورةوفقا-هودرولنعالق

القرنخلالتوتنجهامشايرفيشيروودغابةفىأتباعهمن

فراير،المعروفينأصدقائهأفضلومن.الميلاديعشرالثاني

بديناقساتكفرايركانوميدمارياد.جونوأجتلتك

ويعرف،مترينمنأكثرإلىطولهيمتدليتلوجونمرحا،

وميدماريان.والسهمالقوساستخدامفيالفائقةبمهارته

بأدبيعاملهالذيهودروبنلدىالمحبوبةالشخصيةهو

شديد.واحترامجم

إلىالمخسوبةالصفاتكانتإذامايعرفأحدولا

فإنهلا.أمحقيقيشخصعلىاعتمدتهودروبن

قصرفيخادماكان،التقليديةالرواياتلإحدىوفقا

بمرتبةنبيلاكانإنهتقولأخرىورواية.نبيلأوملك

الإنجليز(النبلاءألقاببينمتومعطةمرتبة)وهيإيرل

عليهوحكمللدولةوأصئكاقا،هنتنجدونفي

-ديسايمونثورةفيلمشاركتهالقانونعلىبالخروج

روبرتهوالحقيقيواسمه،أم265عاممونتفورت

هودروبنانالعلماءمنالعديدويعتقد.فيتزوث

خيالية.شخصية

وأطيففيهودروبنعنكتبمرجعأقدمظهر

عامنحوكتب،طويلشمعرينظماوهو.الحارثخيال

موضوعكانهودروبنأنالمحتملمنولكن.م3781

المنظومة،هذهعلىالسالقةالشعبيةالحكاياتمنالعديد

منيكنومهماجيل.بعدجيلايتناقلونهاالناسكانوالتي

هودروبنضيفكتابكانالأعمالهوصفأولفإنأمر،

هودروبنويظهر.أم594عامنحوظهرالذيالمغير،

الروائيألفهاالتيإيفانهو،فيلوكسليشخصيةفيأيفما

.سكوتوونترالسيرالأسكتلندي

القا!لى،علىحارحةأسعطوريةإنجليريةشحصيات،ا!هورحاهودروبن

حراءوأتماعههودروبنأدالمصصتزعماوفرورد.عالةشيعاشت

والتوس.اصسهمدااشماية!يلارعولى



513كيجا،روبنسون

فنانأم(.064أ-)577بولبيترروبدر،

وإلىالسائكلشر.القرنفيعاش،فلمنكيتشكيلى

بوصفهاشتهر،التشكيليالتصويرفيشهرتهجانب

النسجية،والأعمالللكتبالتوضيحيةللرسوممصمما

معوكان.النحتيةوأعمالهالمعماريةتصميماتهإلىإضافة

محنكا.ودبلوماسياعالماذلككل

إلىأمهبهعادت،والدهوفاةوبعدألمانيا،فيولد

إلىوسافر.صغرهمنذالفنتعلمحيث،أنتورببلدهم

فناناوأصبح،هناكالفنودرسام006عامإيطاليا

مصورامعهليعملمانتوا،دوقاختارهوقدمتميزا.

هـإلىا306عامفأرسلهالأخرىمواهبهوعرفتشكيليا،

دبلوماسية.بعثةفىأسبانيا

عدذاأنتجحيثأم806عامآنتويرببلدهإلىوعاد

البلاطفيبروكسلفيوعملالبارعةاللوحاتمن

ولتنفيذ.الأوروبيةالاقطاركلفيمشهوراوأصبحالملكي

الفنانينمنعدداروبنزاتخذ،العديدةالفنيةالأعمال

بعضهموأصبحمنهالمشفادواوقد،أعمالهفيلمساعدته

دايك.فانأنتونيالسيرهؤلاءومن،مشهورينأعلاما

أخرىمرةالدبلوماسيالسلكفيللعملروبنزوعاد

عاميوأسبانياإنجلترابينالسلاممفاوضاتفيواشترك

إنجلتراملكالأولتشارلزالملكقلده.أم962و6281

متأثراروبنزفنوكان.الدبلوماسيةلجهودهالفارسوسام

إيطاليا،فيالنهضةعصروبفناني،القدامىالإغريقبفناني

عرفت.ورفائيلأنجلوومايكلدافينشيليوناردوأمثال

وبعمقهاالزاهيةوبألوانهاحجمها،بكبرالفنيةلوحاته

كبيرةلوحةوعشرونأربعةلوحاتهأشهرومن.العاطفي

فيفرنساملكالرألغهنريالملكلأرملةأعدها،الحجم

لوحاتتسعومنها.أم962و0621مابينالفترة

عاميمابينلندنفيهولالهوايتفيعملهاضخمة

.ام635و0163

بهازين،واللوحاتالمجسماتمنعدداصمموقد

منروبنزوكان.المدينةفنانيكلبمساعدةأنتوربمدينة

أعمالهموضوعاتوتنوعت،الباروكمدرسةفنانيأشهر

أشهرفيالضخمةلوحاتهتوجدكثيرا.تنوعاالفنية

.اليومالعالميةالمتاحف

)9186آرلينجتونأدوين،نروبنسو

قصائدهبهاشتهرماأكثر،أمريكيشاعرأم(.359

بينمن.الشخصيةلدراساتفيهايعرضالتىالقصيرة

أم(بم)229مختارةقصائدفازتعشرالثلاثةمجلداته

(أم)289تريسترامأم(بم)259مرتينماتالذيالرجل

البوليتزر.بجوائز

الخياليالمجتمعمواطنيمنروبنسونوشخصيات

صورها-التى-الشخصياتأكثربينومن.تيلبوريلمدينة

تشيتيومينفر.كوريريتشاردفيالتىتلكشيوعا

.فيفانالسيدوحفلوفلاموند

الفشلمصيرالشخصياتتواجهالقصائدهذهوفي

فقدمتشائما.كاتباروبنسونيكنلمهذاومع.والمعاناة

مماأكثرتطلبلأنها،تعانىشخصياتهأنإلىبوضوحأشار

أنفعسهم.ومنالحياةمنينبغي

إلىالحاجةفييتمثللروبنسونالثابتالموضوعإن

فىأيضاويظهر،النفسمعالكاملوالصدقالتواضع

كماام(.)169السماءضدرجلالفلسفيةقصيدته

قصائدهوتمثل،طويلةقصصيةقصائدروبنسونكتب

عتريسترامأم(،029)ولانسلوتأم(بم)179مرلين

آرثر.الملكأساطيرتحكي،متصلةسلسلة

تيودورالرئيسوساعده.نيويوركفيروبنسونولد

إدارةفيكاتباأصبححتى،بشعرهأعجبالذيروزفلت

فيروبنسوناستقالوقد.أم509فيبنيويوركالجمارك

للكتابة.ليتفرغأم909

أولام(.729-191)9جاكي،روبنسون

)البيسبول(.القاعدةكرةدوريفييلعبأسودأمريكي

مأ479فيدودجرزبروكلينفريقإلىروبن!سونانضم

معالرئيسيالدوريفيالعشر،نجاحهمشواتكلولعب

دودجرز.فريق

القاعدةكرةدوريإلىينضمأسودأمريكيأولروبنسونجاكي

بروكلينفريقمعشهرةاكتسب.الحديثالرئيسى)البيسبول(

وجريهوضرلاته،الثاليةالقاعدةموقع!يالإمساكفىلأدائهدودجرر،

.القاعدةمن



فابوليتجوان،روبنسون316

ولكنهدودجرزلفريقأولقاعدةرجلروبنسونبدأ

الثانية.القاعدةموقعفىأدائهفيالكبرىشهرتهاكتسب

سجلوقدللبيسبولبارزاضارباروبنسونكان

فائقاعداءكانكما،حياتهطول.1،31ضربمتوسط

.قاعدةلصو

وفىالجديد،روكي،روبنسونسميأم479عامفى

لاعب،لأثمنالقوميالدوريبجائزةفازأم949عام

..342،بمتوسطالبيسبولضربفىالدوريوبطولة

فىكايرومدينةفيروبنسونروزفلتجاكولد

جامعةفىرياضاتأرلغفيكنجمتألقجورجيا.

معلعبأم459عاموفى.أنجلوسلوسفيكاليفورنيا

وفى.الزنوجالأمريكييندوريفيكنساسمدينةملوك

.مونترياللملوكالصغيرالبيسبولدوريفىلعبام469

سبنجارن.ميداليةعلىروبنسونحصلأم569عاموفي

.ام629فيللبيسبولالقومىالشهرةلناديانتخبكما

-ا9)30فايوليتجوان،روبنسون

بالغأثرلنظرياتهاكان،بريطانيةاقتصادعالمةام(.839

رائداتإحدىكانتكما،الغربيالاقتصاديالفكرعلى

عالمتتئمبادئالتيالكينزي،للاقتصادالبريطانيةالمدرسة

جونكينز،أنظر:كينز.ماينردجونالبريطانيالاقتصاد

ماينرد.

الأمر،نظرياتهتطويرفىكينزروبنسونساعدتوقد

فترةإبان،الاقتصاديةالسياسةفىثورةأحدثالذي

كينز،مثلتعتقد،وكانت،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

الكساديمنعأنيمكنالحكومىالإنفاقضغطأن

المفاهيمروبنسونوطورت.المنتشرةوالبطالةالاقتصادي

الاقتصاديالنمومثل،المدىطويلةالقضاياإلىالكينيزية

التقنى.والتغير

تكنلمالرأسماليةالأنظمةأنتعتقدروبنسونكانت

والعمالةالتجاريةالمشروعاتبينالصراعبسبب،مستقرة

توضحأنواقترحت.الدخلفىمنهماكلنصيبحول

كلابينالدخلتوزيعتحددبحيث،الحكومةسياسات

الطرفين.

فىوتخرجتلندنمنبالقربروبنسونولدت

للاقتصادأستاذةوعملتأم259عامكمبردججامعة

منها:الكتبمنالعديدوألفت.ام739عامحتىهناك

الاقتصادأم(بم)339المحمودةغيرالمنافسةاقتصاديات

أم(.179)الاقتصاديةالبدعام(،59)2الماركسي

م(.5791-881)6روبرتلسيرا،روبنسون

فينوبلئزةبعلىحصل،بريطانىعضويةكيمياءعالم

الطبيعيةالموادمنكثيروسلوكتركيباكتشفالكيمياء.

للزهور،والزرقاءالحمراءالأصباغذلكفىبما،المهمة

والاستركنين،المدوفين:مثلالقلوياتوأشمباه

منكثيرإنتاجطرقطوركما،والبنسلين،والهورمونات

صناعيا.الموادهذه

إنجلترا،فىتشسترفيلدمنبالقربروبنسونولد

سيدنيجامعاتفيالعضويةللكيمياءأستاذاوعمل

.ولندنأندروز،وسانومانشستر،وليفربول)أستراليا(،

أكسفورد.جامعةفيأستاذاأصبحام929وفي

علىالقيبحار،عنخياليةقصةعرورورودسدون

الشماليالساحلعنبعيدا،مهجورةجزيرةساحل

عامالروايةهذهديفودانيالوكتب.الجنوبيةلأمريكا

بحارخبراتعلىجزئياالقصةبنىوقدام،971

ديفووصفأنغير.سلكيركألكسندريسمى،أسكتلندي

منكبرىبدرجةيتسم،الجزيرةعلىكروزولحياةالواقعى

أكثرمنواحدةأصبحتالروايةأنكما،التشويق

انتشارا.الإنجليزيةالروايات

أساليبتحقيقفىنجحكروزوأنكيفتصففالرواية

نأوبعد.الجزيرةعلىيعيشكانحينما،لنفسهالراحة

منرجلبإنقاذكروزويقوم،طويلةلفترةوحيدا،عاش

الجمعةيومفرايدايسماهوقدالبشر.لحومآكليبراثن

كروزوصديقفرايدايويصبح.اليومذلكفىقابلهلأنه

ما،جزيرةإلىبهوحنحتسفينتهتحطصتأنبعدكروزوروبنسون

له.المحيط!المناطقلتفحصالمجهراستحدم



713لروبوتا

تزور،سنة28بعد،النهايةوفي.وخادمهبهالموثوق

إلىأخرىمرةوفرايدايكروزووتحملسفينةالجزيرة

إنجلترا.

.ألكسندر،سلكيرك؟لدانياديفو،:أيضانظرا

رئيسةأول(.-ام49)4ماري،روبسصون

فيكليةفىالقانوندرست.ام099أيرلندالجمهورية

وفيهارفارد.جامعةوفى،دبلنفي،إنكينجزوفي،دبلن

.للقانونأستاذاأصبحتام969

،بالجدلومولعةناجحةمحاميةروبنسونكانتولما

بينالمساويةالاجتماعيةآرائهابسببشهرتهااكتسبتفقد

،المرأةحقوقعنحديثهافىوسياسيااقتصادثاالجنسين

القانونفيخبيراأيضاأصبحتكما.الزواجوقضايا

.المشتركالأوروي

وبدأتمايو.مقاطعةفيبالينافىروبنسونولدت

فىالأيرلنديالشيوخمجلسفيبانتخابهاالسياسيةحياتها

فىعضوابصفتهامنصبهابمهامقامتوقد.ام969

حيثابم،859نوفمبرفيمنهاستقالتثم،العملحزب

الايرلندية.الإنجليزيةللاتفاقيةالحزبمعارضةمعاختلفت

الأيرلندية.الإنجليزيةالاتفاقيةانظر:

فزعا.(م2891-7881)رثر1،ينروبنشتا

المعبرلأدائهواسعةبشهرةحظي،الأصلبولنديبيانو

القرنأبناءمنالرومانتيكيينالموسيقيينلمعزوفاتبحرارة

حكلكما.شموبانفريدريكخاصةالميلاديعشرالتاسع

شومانوروبرتليستفرانز:أعماللأدائهبالإعجاب

فيلا-وهيتورفلا،ديومانويلتشيكوفسكىإليتشوبيتر

لموسيقىفرقفياشتركالمنفرد،أدائهإلىبالإضافة.لوبوس

الموسيقيين.كبارمنغيرهمعالحجرة

برلينفيودرسبولندا،فىلودزفيروبنشتاينولد

أنياسالبيانووعازفبروخماكسالموسيقارمعووارسو

وآخرين.فسكيبادر

الحاديةفيوهو،الموسيقيةبالحفلاتالعزففيبدأ

حيثأم939عامالمتحدةالولاياتإلىوانتقل،عشرة

الذاتيةمميرتهنشروقد،بما469عاممواطنيهامنأصبح

وسنواتيأم()739الاولىسنواتيبعنوانكتابينفي

ام(.089)العديدة

-)9182جريجورأنطون،روبنشتاين

منيعتبر،روسىموسيقيومؤلفبيانوعازفأم(.498

نال.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالبيانوعازفىأشهر

بفضلعصرهفىاخربيانوعازفأيينلهالمشهرة

منالكثيروألفأمريكا.وكذلكأوروباربوعفىجولاته

روبنشتاينولد.اليوميعزفمنهاالقليلكانوإن،الأعمال

الجمهوراماممرةلأولوعزفبأوكرانيا،بالتامنبالقرب

.العاشرةسنفيوهو

فيينا،فيالتدريمىبدأ،عشرةالسادسةبلغحينما

تعهدتهحيث،عامينبعدبطرسبرجسانتإلىذهبثم

منالكثيرلهأتاحتالتيهيلينالغراندوقةبالرعاية

أصبح81ه8عاموفىللجمهور.أعمالهليقدمالفرص

السنةوفي،الموسيقيةلحفلاتهوقائداالبلاطبيانوعازف

الملكية،الروسيةالموسيقيةللجمعيةمديراأصبحالتالية

الغربيةللموسيقىمعهداأسس!سنواتأربعوبعد

إدارتهتولىحيثبطرسبرجسانتفى)كونسرفاتوار(

-ا887منالفترةفىوكذلكام،867عامحتى

.ام098

باسمأيضاويعرفذاتيا.تعملاليةأداةالرودوت

منبكثيرتقومأنالروبوتلأجهزةيمكن.الاليالإنسان

بدرجةتتسمالتيتلكخاصةبصفةوأنسبهاالختلفة،المهام

ويأتي،للإنسانوالخطورةوالصعوبةالمللمنكبيرة

تعنىالتيروبوتا،التشيكيةالكلمةمنروبوتمصطلح

الحقير.أوالشاقالعمل

والثقباللحاممثل،روتينيةمهامبكفاءةالروبوتينفذ

الطعامأوانىأيضاينتجكما.السيارةهيكلأجزاءوطلاء

بعفتستطجعكما.كريمالايسقطعويغلفالبلاستيكية

الإلكترونيةالدوائربتجميعالقيامالصناعيالروبوتأنواع

وتطيقاته،الروبوتيتناولالذيالعلمويسمى.والساعات

الالية.أوالروبطةعلم

منمجموعةالنموذجيالروبوتيتبعما،مهمةولأداء

ويتم.العمللإكمالعملهيجبماتحددالتيالتعليمات

الروبوتتحكممركزفىوتخزينهاالتعليماتهذهإدخال

جهازمنجزءأو،حاسوبجهازمنشكونالذي

.حاسوب

وحجمها،تصميمهافيالروبوتأجهزةوتختلف

فيتظهرالتيوهي،الإنسانيشبهمنهاقليلاولكن

حالياالروبوتأجهزةمعظمإن.العلمىالخيالقصص

رفععلىقادرةواحدةذراعذات،ثابتةهياكلعنعبارة

يقومونالمهندسينولكن.الالاتواستخدامالأشمياء

تلفازيةتصويربآلاتمزودمتحركروبوتبتطويرحاليا

التحكمويتم.للمسإلكترونيةإحساسوأجهزة،للرؤية

الختزنةالتعليماتمنكلطريقعنالأجهزةهذهفي

.الإحساسأجهزةمنتتلقاهاالتىالراجعةوالتغذية

البحارقاعلاستكشافالروبوتأجهزةاستخدامويمكن
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وتجمئ،السياراتوأحزاءهياكللحامدلك!يبماللبشر،حدمةخوةورمماو!ععةمملة!تىمهامدقةوبكليؤدي(الآلي)الإنسادالروبوت

الإل!خرولية.الدوائر

العلميةالأبحاتبعضفىأوالسماويةوالأجرام

.لأخرىا

الأوتوماتية.بمالحاسوب،كاريل،كابل:أيضاانظر

صلةذو،رقيققشريبحري!عمكنالروب

المياهفىالروبيانيعيشالبحر.وجرادالبحربسرطان

وتعيش.تقريباالعالمجمئأنحاءفي،والمالحةالعذبة

حيثالشواطىء،منبالقربالروبيانأسماكبعض

الليل.فيوتتغذىالنهار،فيالرملأوالطمينفىتختفي

العميقةالمياهفيمجموعاتفيالاخربعضهاويسبح

وبمقدوره.الأمامإلىالروبيانيسبحماوعادة.الباردة

شكلعلىذنبهبإطلاقوذلكالخلفإلىالسباحة

مروحة.

وأ،رماديئأوانذاتاروبيانمممكمعظماأجسام

يكونالآخربعضهاأنحينفي،قرنفليةأوبيضاءأو،بنية

أخرىأنواعوهناك،أزرقأوأخضر،أوأصفرأوأحمرلونه

أنواعهبعضوبمقدور.خطوطلهتكونالنعناعروبيانمثل

ويشئالضوء.المحيطةالبيئةمعيتكيفحتىلونهيغيرأن

.الروبيانمنكثيرةأنواعمن

حينفي،سم5.2منأقلالروبيانأصغرطولويبلغ

سم،03حواليالعذبةالمياهفيالعملاقالروبيانطوليبين

منحجماالأكبرالروبيانأما.نفسهبالطولمجساتوله

الروبياناتمعظموتتغذى.بالقريدسأحيانافيعرفذلك

النباتيةالأحياءمنصغيرة)أشكالبالبلانكتونالصغيرة

للأسماكمهماغذاءبدورهالروبيانويشكل(.والحيوانية

بالمساعدةالروبيانبعضويقوم.الأخرىاالمائيةوالحيوانات

فيبالطفيلياتبالتغذيةوذلك،اللأسماكتنظيففي

.الأسماكوقشوروأفواهخياشميما

جزقنإلىالروبيانجسمينقسم.الروبيانجسم

والبطن.الصدريالرأسىالجزءرئيسيين

ذاتمزدوجةساقاعشرةتسعالروبيانولمعظم

الجزءفيويوجد.أخرىتوالغيمومجسات،مفاصل

تقومالتي،المزدوجةالمجساتمناثنانالصدريالرأسي

آخرانقرنانأيضاويوجد.المياهفيالطعامبتحسس

فيتستخدممجساتوخمسة،الفكمقاميقومان

للمشي.سسيقاناتستخدمأخرىوخمسة،الطعامتناول

مروحيةالزعانفمنأزواجخمسةالبطنفىوتوجد

كما.البيضفيهاويحملالسباحةفيتستخدمالشكل
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ذنبمنجزءاتش!!لانالمجساتمنزوجانأيضايوجد

.الروبيان

الأماميينالزوجينفيمخالبالروبيانأنواعوأجعض

لجمعالخالبهذهالروبيانويستخدم.المشيسيقانمن

ويصدرفيها.يعيشالتيالجحورولحفروللقتالالغذاء،

بفرقعةوذلكالناريةالطلقةمثلصوتاالمسدسيالروبيان

مخالبه.أحد

جسمه.كاملوتغطيويابسةصلبةالروبيانقشرة

القديمةالقشورمنالتخلصالروبيانلنموالوحيدةوالويقة

منالروبيانويتخلص.جديدةبقشورعنهاوالاستعاضة

قشورتتكونحيث،نموهمراحلخلالمراتعدةقشوره

حالةوفي.مرحلةكلفيحجماأكبر،جديدةصلبة

عنهيستعيض،جسمهأعضاءمنلأيالروبيانفقدان

.نموهمراحلخلالمجددا

ودكلالروبيانمنمتعددةأنواعتوجدالروبياد.حياة

كاملةمشةلمدةمنهابعضويعيعش.مختلفةحياةدورةمنها

بعضوتحملأكثر.أومشواتخمسلفترةالاخروبعضها

وبعضهاالفقعه!موعدحتىالزعانففيالبيضالإناث

بعضويفضل.عنهبعيداوتستىالبيضتفمعالاخر

فيالحفرفييعيشبلبعيدةلمسافاتيسبحألاالروبيان

الطين.أوالرمل

تستخدماكتي،الروبيانمنشيوعاالأكثرالأنواع

فيالبيضمنوتخرجتفقسوهيبنيد.روبيانهيللأكل

يشبه.الشاطئمنتقريباأكم06بعدعلىالمحيطمياه

ويتغير.السيقانذياللينالأجاصالفقسحديثالروبيان

الأولىالنضجمرحلةإلىيصلحتى،مراتعدةشكلها

أسابيع.وأربعةأسبوعينبينتتراوحالتي

مرحلةفي،الشاطئنحوبنيدروبيانوتسئصغار

بطونإلىأكثرأومنها08%نسبةتذهبولكنالنمو،

الشاطئ.نحوطريقهافيوهى،الأخرىالمائيةالحيوانات

فيأوالخلجانفيفتستقربنفسهاتنجوالتيتلكأما

أشجارلغاباتالمحميةالمياهوتشكلالانهار.مصبات

لتكاثرمكانأفضلالعضويةبالموادوالغنيةالمانجروف

النمومنأشهرممبعةإلىخمسةةفتروبعد.الروبيان

العميقة،المياهإلىالعودةرحلةالروبيانيبدأتقريبا،المتسارع

المياهفيالروبيانتتكاثروهناك.شهرينمدةتستغرقوالتي

005!...بينماأنثىوتضئثل،العميقة

الإناثمعظمأنالعلماءويعتقد.بيضة00.000/1و.

البيض.تضعأنبمجردتفنى

تسمىالروبيانمنمهمةأخرىأنواعوتوجد

إلىتتحولثمذكورا،تكونالبدايةفيوهي.بنداليدس

عمرها.منسنتينمروربعدإناث

شبكاتالسمكصيادويستخدم.الروبيانصناعة

المسحوبةالصيدلثبكةأوالمجزفةتسمىجرابشكلعلى

قاععبرألمجازفبسحبالقواربوتقوم.الروبيانلصيد

صيدهتمالذيالروبيانتجميدويتمالنهر.مصمبأوالبحر

بسهولة.يتلفالطازجالروبيانلأنالفوربمعلىتعليبهأو

قارةمنالروبيانمنالعالمإنتاجثلثمنيقربماويأتى

الدولأما.لهالمنتجةالدولمقدمةفيوالصعينآلعميا.

الولاياتفهيكبيرةبكمياتالروبيانتنتجالتيالأخرى

ويبلغ.!اغولونهبيضاء،حطهوطدوحسمله)أعلاه(الموضحالنوعمنالكميرالرويالىوالكركمد.أسحراسرطان!ت!قحتريسحريسمكالرويان

بصحسمهشنىأنالروبيانوبمقدوروالصدر.الرأستغطيمتصلةغيرقشورمعسم،5.2مىأقلطوله!يعلغالصغيرأماس!،03سعضهطول

البص!إ.علىالموحودةالمت!لةالقشور
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الناسيربياليابانوفيوإندونيسيا.وتايلاندالمتحدة

.مياهاحواضوفيكبيرةخزاناتفىأحياناالروبيان

السمك.صناعةأيضا:أنظر

والوحدةالهند،فيالرئيسيةالنقدوحدةالرودية

إلىوتنقسمالهند،فىالعشريالمالىالنظامفيالأسساسية

منالبيزاتوتسكبيز،باسمتعرفصغيرةوحدةمائة

وعشرةالبرونز،أووالنيكلالنحاسمنسبيكةأوالنيكل

ويعتمدكرور،تسمىلاخ1..مايعادلأوروبيةملايين

وسريلانكاوباكستانونيبالموريشيوسف!النقديالنظام

باختلافتختلفقيمتهاكانتوإنأيضا،الروبيةعلى

البلد.

النقود.أيضا:انظر

+حم؟أ؟!أا!ثييبم

حسص!!رلمصا*

!!حعىفضبأ

دغعتخيمارثلا-

7يزحكل؟أئبن!ي

وزراءرئيسأوللهروحواهرلالصورةتحملهنديةمعدنيةروبية

أسودثلاثةوهوالوطمىالهمدرمزالاخربابوعلى(،)اليمينللهمد

)اليسار(.

دينفدزوهو!".رمزهكيميائيعنصرالروبيديوم

جوستافالألمانيانالعالماناكتشفهفضيأبيضلونه

والروبيديوم.ام861عامبنزنوروبرت،كيركوف

أبعادعلىموزعولكنه،الأرضيةالقشرةفيبوفرةموجود

يستخلصماليعادةمحدودا.استخراجهجعلمماشاسعة

الروبيديومويستخدم.الليثيوملإنتاجالمستخدمةالمعادنمن

والأنابيبالضوئيةالخلاياصنعوفىحفازا،الصناعةفي

الإلكترونية.

الذريووزنه37،للروبيديومالذريوالعدد

الخطرومنالهوأء،فيللتأكسدقابلوهو.4678.85

وينصهروالحموضالماءمعبشدةويتفاعلللنار.تعريضه

.م84.38عند

ريميهنىمنبالقربروبيكوننهريقع.دهرروييكون،

حينماقيصر،يوليوسإلىشهرتهفيالفضلويعودبإيطاليا

منجزءاالروبيكونوكان.الغالبلادعلىحاكماكان

)واديالجنوبيةالغالومقاطعةالرومانيةإيطاليابينالحدود

منوغيرهقيصريوليوسعلىالمحظورمنوكانالبو(.

يقودقيصروكان.بجنودهمالحدودعبورالرومانيينالحكام

(الشيوخ)مجلسالسنتوأصدرعندما،الغالبلادفىقواته

تخشىباتأنبعد،القيادةعنبالتنحىلهأوامرهالرومانى

فيالروبيكونعبررجالهوقاد،رفضقيصرولكن،قوته

لزعامةقيصرسعىبدايةهذاوكان.م،ق94عاميناير01

عبورتعبيرباتثمومن،بالنجاحكللالذيروما

عنه.العدوللايمكنقرأرايعنيالروبيكون

أحمر،تعنيلاتينيةكلمةمنمشتقالروبيكونواسم

هوكانوربما.الغرينطبقاتبحمرةمياههلتلوننظرا

فيومتشينو.باسماليوميعرفالذيالنونفس

.يوليوسقيصر،:أيضاانظر

الشماليةالجزيرةفييوجدروبيهوجبل.!جبلروييهو،

ارتفاعهيبلغإذ،الجزيرةفىجبلأعلىوهو.نيوزيلندافي

شمالىكم032ويبعدالبحر،سطحفوقم7972)

البحيرةوتحتويبركانا.الأصلفيالجبلوكان.ويلنجتون

.بالبحيرةالثلوجوتحيط.ساخنةمياهعلىفيهالموجودة

علىللتزلجمنحدراتأفضلبوجودروبيهوجبلويتميز

إلىالمتزلجينتحملمصاعدثلاثةوهناكالبلادفىالجليد

حكوميفندقبالمنطقةيوجدكما.م891/2ارتفاع

علىمقاموهوتونجاريرو.شاتويدعى،السياحةلخدمة

الجبل.سفح

أمريكي،محامم(.3791-481)5إليهيو،روى

جهودهكانتالوزراء.بمجلسوعضو،دولةورجل

نالوقد.إسهاماتهأكبر،العالميالسلاملإقرارالمتواصلة

انتقادهمنالرغموعلى.أم219لعامللسلامنوبلجائزة

العدلمحكمةتأسيسفيساعدفقد،الأمعصبة

ظلوقد(.الأمعصبةتبنتهاالتيالعالم)محكمة،الدولية

عشرللمحكمةالمتحدةالولاياتانضمامأجلمنيكافح

عليه.تغلبواالنوابمجلسفيالانعزاليينأنغير،سنوات

الولاياتأنجبتهمالذينالمحامينأبرزأحدروتيعد

وقيل،الشركاتكبرىمنعملائهأغلبوكان.المتحدة

الدورأتإحدىوفى.كبيرةأتعابايتقاضىكانإنه

عنالمتحدةالولاياتلرئاسةنفسهترشيحطلبالانتخابية

الحزبقادةمنكبيراعدداولكن،الديمقراطيالحزب

مما،الضخمةللشركاتالانتماءلتمديدأنهيرونكانوا

الترثمئ.عنأبعده

ودرس.نيويوركبولايةكلينتونمدينةفىروتولد

مدينةفىالمهنةممارسةبدأثم،نيويوركبجامعةالقانون

الرئيسعنمحاميااشتهر،أم873عاموفي.نيويورك

السياسي.بالفسادمتهماكانالذيتويد،



الرئيسعينهعندماام998عامالسياسىصيتهذاع

لإنشاءخططاوضعحيث،للحربيةوزيراماكينليوليم

،ام509عاموفى.العامةالأركانوهيئةالعسكريةالكلية

بارزاوظل،للخارجيةوزيراروزفلتثيودورالرئيسعينه

الهيئةانتخبتهعندماام،909عامحتىمنصبهفي

الذي،الأمريكيالنواببمجلسعضوالنيويوركالتشريعية

.ام159عامحتىبهظل

أحدأم(.198-0185)ولبورنجونروت،

وكانشيكاغو،مدرسةفيالبارزينالمعماريينالمهندسين

تدربواالذينالمعماريينكبارمنمجموعةالمدرسةأعضاء

روتوأصبحعشر.التاسعالقرنأواخرفيشيكاغوفى

ناطحاتتصميمفيوالتقنيالجماليللتطويررائدا

إدارية.مكاتبالمصممةالحديثةالسحاب

لناطحاتتصميماتهعلىالإعجابروتنال

دانيلتصميمهافيمعهاشتركالتيشيكاغوفيالسحاب

.ام873عامفيشهيراثنائياكوناحيث،بيرنهامهدسون

بلوكمونتوكمكاتبمبنىالمهمةأعمالهمأولوكان

منوكانأم(882-1881)طوابقعشرةمنالمكون

-1)885روكريمكاتبمبنىتصميماتهماأروع

ميدانايشبهبحيث،الهيكلروتصممفقدام(888

بينما،الخارجيالجزءتدعمالمبنيةالجدرانوكانتمجوفا.

هيكلعلىمحمولةالداخليةالساحةحولالجدرانكانت

-)9188مكناليراندمبنىوكانالحديدمنخفيف

منهيكلهكلمبنىأولروتصممهالذيام(098

التصميمفيأساسياأصبحإنشائيعنصروهو،الصلب

22منالمكونالماسونيالمحفلروتصممكما.الحديث

فيمبنىأعلىلفترةظلالذيام(-298أ098)طابقا

جورجيابولايةلومبكينمدينةفيروتولد.العالم

لأمريكية.ا

وجوهاتضمماسونيةمنظمةالدوليةادوظريئ

التجارية.والمجالاتالاختصاصاتمختلفمناجتماعية

الختلفة.العالمأنحاءفىأنديةلها

للروتارينادأولهاريسبولالمحاميأسس.التأسيس

ثلاثوبعد.ام509عامالأمريكيةشيكاغومدينةفي

وسعالذيبريشحيرلييدعىرجلإليهانضمسنوات

نأإلىللمنظمةسكرتيراوظل،هائلةبسرعةالحركة

هاريسبولتوفي.ام429سنةفيمنهااستقال

أكثرإلىالحركةامتدتأنبعدأم479سنة)المؤسس(

منأكثرتضمناد000.22لهاوأصبح،دولة051من

سنةبأيرلندادبلنإلىالحركةانتقلتعضو.مليون

321الدوليةالروتارية
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نأويحب،غيرهمليدأمرهايدعواألافعليهمغيرهممع

منبوحيماسونيةبأيدمراكزهافيالإدارةرجاليكون

كبيرةشعبيةعلىالروتارينواديتحصل-أ4مبادئها(0

تخمد،أوالماسونيةحةالحرتضعفحينمانشاطهاويقوى

ت!كتزولحتىإليهانشاطهمينقلونالماسونيينلأنذلك

منعددهناك51.الأولىحالتهاإلىفتعودالضغوط

والكيوانيأطيونزا:وهيوطريقةفكراالروتاريتماثلالأندية

فثي،برثوبنايوالقلمالمستديرةوالمائدةكستشانجوالا

وذلكبسيطملعديلذاتهوبالعر!هرنفسهاأصورةباتعمل

الأفكاربثلواسطتهايحصلالتيالأ!عاليبلإكثار

والأنصار.المؤيدينواجتلاب

الماسونيةب!تكبيرالتشابه.والعقائديةالفكريةالجذور

اعتمادهماوشى،والوطنالدينمسألةفيالدوليةوالروتارية

إليهترسلحتىالشعخصينتوحيثالاختيار،مبدأعلى

بهايصبغالتيوالروحالقيمأنكما.للعضويةدعوةبطاقة

فحرة:ذلكومن،واحدةالمنظمةوهذهالماسونيةفيالفرد

العالمي.والتعاونالإنسانيةوالروحوالإخاءالمساواة

تحسينأجلمنالإنسانيبالعملالمنظمةهذهتتظاهر

نشاطهاتحصربانهاوتتظاهرالطوائفمختلفبينالصالأت

طريقعنأهدافهاوتحققوالثقافيةالاجتماعيةالمسائلفي

إلىتدعوالتي،والندواتوالمحاضراتالدوريةالحفلات

في-ولكسها.الدينيةالخلافاتوإلغاءالأديانبينالتقارب

مشبوهة.مؤسسات-الأمرحقيقة

الولاياتفييوجدالتيتانيوملأكسيدمعدنالروثايل

الحيميائيةوصيغتهوالهند،والبرازيلوأسترالياالمتحدة

فيوجودهويغلب،للتيتانيومالمهمةالمصمادرمنوهوا+.20

ولكن.فاتحةبنيةبلوراتهتكونماوعادة،الرمليةالشواطئ

اللونمنبدرجةتختلطوأحياناسوداء،الكبيرةالبلورات

الأكسيدويستخدم.البمفسجيأوالأزرقأوالأصفر

البيضاءالأصباغافض!!صناعةفيتنقيتهبعدالأبيض

.الخزفتلوينفييستخدمكماأضلوين.افيالمستخدمة

.اللحامقضبان2لطلاحبيباتهوتستعمل

.التيتانيوم:أيضاانظر

.أمستردامبعدهولندافيالمدنكبرىثانيةروسدام

المدينةوسكان،نسمة832.558سكانهاعدد

نسمة.1).08552ومالجاورها

فيالبحريةالموانئأنشطمنيعدميناء،روتردامولمدينة

ماس،نييووينهرضفتيكلتاعلىالمدينةوتقعالعالما.

.الشمالبحرشرقكم31حواليبعدعلى

قناةإنشاءمنالمهندسونفرغ،أم872عامفي

نهرأمابالبحر.روتردامتربطالتيووتروجنييوويتسمى

روتردامفيربطالرالن،نهرمنضعوهوماس،نييووي

.عديدةأخرىبمدن

منذتقريبا،روتردامقلبفيالتي،المبانيكلانشئت

القنابلوكانت.ام459الثانيةالعالميةالحربانتهاء

منطقةأما.المدينةوسطمنطقةادمرتقدال!لمانية

شقدهيفندلفسمنطقةوهي،روتردامفيالقديمالمرفأ

القرنإلىتاريخهايرجعحضيرةمبانوبهاالتدمير.مننجت

فيروتردامسكانمعظمازيعيش.ألميلادياالسائكلشر

متعددةبناياتفي،واحدةلأسرةمخصصةمنازل

وهناك.الثانيةالعالميةالحرببعدأنشئتالسكنيةالوحدات

بانأسحنمنطقةمنها،للتسوقكثيرةمناطة!روتردامفي

.السياراتتدخلهالاعامةسوتوهي

يضمالذيبيوننجن،فمان-بويممانزمتحف!أيضاوهناك

مركزوهناك.أ!ولخديةاالفنيةالأعمالامنضحمةمجموعة

المومعيقى.قاعاتمنعديدوبه،دولنيسمىللمومميقى

.أم739عامفيانشئتالتيإرازمحه!جامعةفهناككذلك

نشاطهاعلىكبير،حدإلى،روترداماقتصاديعتمدر

الضخمالمدينةميناءويقوم.البحريأحشحنامجالفي

وال!قاليمهولندا،بخدمةيوروبورتعليهيطلهتالذي

هولندافىروتردامميناء

لصائعشح!فيلمجعام!!

ححمحجمهافيتموق

آخرمياءأيفيالتعامل

اقت!عاديعتمدأورولا.في

علىأساساروتردام

وميماؤها،البحريالشص

سلفقط،هواسدايحدملأ

ألمالمجامنأجراءأيضا

.وسويسراوشرلسا
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منلأجزاءخدمتهعنفضلاألمانيا،فىالكبرىالصناعية

تكريرمنها،أخرىمهمةصناعاتوهناكوسويسرا.فرنسا

وغيرهالتأمينإلىبالإضافةوإصلاحها،السفنوبناءالنفط

المصرفية.الأنشطهمن

حصلتحينما،ام328عاممدينةروتردامأصبحت

مجتمعاحالهاعلىوظلتلها.بلديةبإنشاءامتيازعلى

عشرالسالغالقرنحتىالأسماكصيدعلىيعي!قصغيرا

معالتجاريةمعاملاتهمبتنشيطالتجارقامحين،الميلادي

ميناءروتردامأصبحتوهكذاوفرنسا.إنجلترامننكل

نأبعدالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيمزدهرا،

التنقلإمكانيةالكبيرةللسفنووتروجنييوويقناةأتاحت

.الشمالوبحرروتردامبين

الحربأثناءومينائها،للمدينةالألمانيالتدميركادوقد

ماسرعانالميناءولكناقتصادها،يخربأنالثانيةالعالمية

إلىهولنداانضمتأم،579عاموفي.بناؤهأعيد

الأوروبية.للدولاقتصاديةرابطةوهي،الأوروبيةالجماعة

مراكزمنكبيرامركزاروتردامصارت،الحينذلكومنذ

.البحريالشحن

روتشيددأمسكيلمايرأم(.281-1)743روتشيلد

ابناوكانأوروبافيالمشهورةالمصرفيةالأسرةمؤسسهو

مايرأفتتحبألمانيا.فرانكفورتفياليهودالتجارلأحد

استثماراتحققحيث،فرانكفورتفىمصرفاروتشيلد

ودرب.الأوروبيةالدولمنعددفي،الملكيةللعائلاتمثمرة

فقد،الأموالإدارةفيالحرصأساليبعلىالخمسةأبناءه

وليستمعقولةأرباحاتدرامشثماراتيديرروتشيلدكان

طائلة.ثروةتكوينعلىالأساليبهذهساعدتهوقد.مفرطة

النشاطبتومسئنطاقأبناؤهقامروتشيلد،وفاةبعد

مايرأمسكيلوهوسنا،الأبناءأكبروتولى،للعائلةالتجاري

أخرىفروعوافتتحت.فرانكفورتمصرفإدارةروتشيلد

بولمساطةبالنمسافيينامنكلفىروتشيلدلمؤسسة

نابوليوفيأم(بم855-1)774روتشيلدمايرسولومون

أم(؟855-1)788روتشيلدمايركارلبوساطةبايطاليا

)2917روتشيلدمايرجيص!بوساطةبفرنساباريسوفي

ام(.868-

ابزيرةمننيةابىطالهضبةعلىتقعمنطقةروقوروا

وقد.نسمة!20753سكانهاعددلنيوزيلندأ.الشمالية

بحيرةمناحدوجانبحولوتطورتالمدينةمنطقةنمت

البلاد،فيالسياحيةالمراكزأهممنواحدةوتعتبرروتوروأ

الطيعية،البحيراتمناظرمثلالجذأبةبالمناظرغنيةلأنها

بالفورانالمتعلقوالنشاط،المرقطالسلمونأسماكوصيد

دقيقة03لمدةم03ارتفاعإلىالماءتدفعروتوروافيبوهوتوفوارة

.اليومفىمراتثلاث

)سكانالماووريينوفنون،الأرضباطنفيالحراري

السياحي.الترويحألوانعنفضلا(.الأصلييننيوزيلغدا

الأخشابلصشاعةمركزأيضاوالمنطقة

فييعيشالخلايا،متعددالشكلدقيقحيوانالروثدهر

حوأليطولهيبلغحجما،الروتيفرحيواناتأكبرالماء.

مزهريةأو،أسطوانيةأجساملهاالروتيفروحيواناتمليمتر.

النوع.العذبالماءفيتعيشمجهريةحيوالاتالروتيفرحيوانات

الاحرالوعأما.للسباحةالشعريةأهدابهاتستعم!ى(اليمين!إلىالشاب

أنبوبةس!علىرؤيففيمكناليسار()إلىالأنابيببصانعالمعرو!

الخاصة.جسمهإفرازاتمنلتشكيلهايقوماللونبنية

ير3
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الأنهارأوالبحيراتمياهفيأنواعهمعظموتعيم!.الشكل

.المحيطاتمياهفيبعضهيعيم!بينما.الغدرانأو

إلى،العجلةحاملومعناهروتيفر،الاسميشير

تعلوالتيبالأهدابالمعروفةالشعريةالحلقيةالنتوءات

.الأهدابانظر:.رأسه

يجلبدائريأمائيااتيارتحركأنالأهدابشأنومن

،الحيوانهذاأنواعمعظميمكنكما،الحيوانإلىالطعام

بالكاملحياتهاتمضىأخرىأنواعوهناك.السباحةمن

الأشجار.وأوراقكالأحجاربأشياءملتصقةوهي

فىدورللذكرليسالروتيفر،تجمعاتمنكثيروفي

تلقيحدونصغارأتلدأنالأنثىولمحامكانالتكاثر.عملية

التكاثريسمىالذيالتكاثرمنالنوعوهذاالذكر.

إناثا.إلاينتجلا،العذري

عجزلوصفيستخدماصطلاخالمملالروتين

وأحيانا.خاصةأو،عامةبيروقراطيةلإدارةكبيرروتيني

مسمىبالإنجليزيةالناطقةالبلادفيالمملالروتينعلىيطلق

تستخدمكانتالناسلأن4ء"،9،+حالأحمرالشريط

معا.الرسميةالوثائقلحزمأحمرشريالا

القرنمنالأولالعقدفىإنجلترافىالمصطلحهذانشأ

بعضعلىالبدايةفييطلقوكان،الميلاديعشرالثامن

الاصطلاحأصبحبعد،وفيما.المحدودةالإداريةالممارسات

يعكسالمملوالروتين.عامةبصفةالرسمىالروتينيعنى

تتعطلحيث،واللوأئحالنظمتجاهللموظفينالجامدةالنظرة

كثرةنتيجة،الأعمالوبالتالي،والأوراقالمعاملات

البيروقراطية.الإداريةالإجراءات

لبيروقراطية.ا:أيضانظرأ

همانباتينجذورمنتستخر!سامةمادةالرو!ن

البازلاء(.فصيلة)منوالدريس(العروس)حبالكبابه

سامةلأنها،الحدائقريقفيكثيراالمادةهذهوتستعمل

بالنسبة،ضارةغيرالبارد،الدمذواتمنللحيوانات

أصحابيلجأماوكثيراالحار.الدمذواتللحيوانات

هذالأن،الروتينونمادةاستعمالإلىالخضراواتمزارع

قدالذيالإنسانيضرلاولكنه،الحشراتيقتل،السم

.الخضراواتهذهبعدفيمايتناول

المنزليةالحدائقفىالروتينوناستعمالالشائعومن

مثلالحيوانيةالطفيلياتمكافحةفييستعملأنهكما

كما.والقرادةوالقملوالبراغيثالحليبماشيةيرقات

معينة.آفاتعلىللسيطرةالفاكهةأشجاررشفىيستعمل

جذوراستعمالإلىالجنوبيةأمريكافىالهنودويلجأ

الروتينونمادةأنومع.السمكصيدفيالمهروسةالكبابة

هذهتناولبوسعهمالهنودأنإلا،الأسماكتقتلالجذورفي

.آمنونوهمالاسماك

.الحشريالمبيد:أيضاانظر

اللاعبينأوائلمنأم(.!48-)5918بيبروت

لعبةتاريخفيالقويةالكراتقذففيبرعواالذينالكبار

الكرةقذففىمهارتهأكسبته.الأمريكيةالبيسبول

بالحيويةالنابضةوشخصيته

التيالجماهيرإعجاب

أينمالمشاهدتهتحتشدكانت

أضفىوقد.يلعبكان

تلكعلىالإثارةمنالمزيد

منجعلحيث،اللعبة

الكرةخلفالقاذفجري

جزءابهاوالعودةوالتقاطها

وحقق،اللعبةمنعاما

روثبيبالقياسيةالأرقاممنالكثير

لفريقه.

احتراففيوبدأبلتيمور.فيروثهرمانجورجولد

بلتيمورفريقفيلعبحيثام،419عامالبيسبوللعبة

الرياضيةحياتهواختتم.انذاكناشئافريقاوكانأوريولز

أولوكان،ام359عامبريفزبوسطنفريقفىباللعب

تماثيلهملوضعاختيرواالذين،الخمسةاللاعبينمنلاعب

المجدبقاعةالمعروف،البيسبولللعبةالتذكاريالمتحففي

.للبيسبولالوطنية

وقا!روائط(.-أم)339فيليب،روث

بسببمعاوالانتقادالإطراءنال.يهوديأصلمنأمريكي

بالسخرية،المشوبةوالفكاهةبالصراحةتتسمالتىالصورة

الولاياتفيالعصريةاليهوديةوالحياةاليهوديالمجتمعمن

.المتحدة

مجموعتهأصدرحينالشهرةمننالماأولروثنال

قصصخص!تضموكانتام(.)959كولمبوسوداعا

التى،الطويلةالأقصوصةوفي.طويلةوأقصوصة،قصيرة

مفاتنمنشاهدهماروثتحرى،ألمجموعةعنواننفستحمل

منالراقيةللطقةاليهوديةالحياةفى،دينيةوتكاليف،مادية

شكوىهيروثروأياتوأشهر.الضواحيسكان

بورتنويشكوىروايةأثارتكذلكام(.69)9بورتنوي

مبتذلة.صريحةأوصافمنتضمنتهلما،الجدلمنكثيرا

زوكرمانام(،)979الأشباحكاتب،رواياتهأما

فتصفأم(،)839التشريحدرسأم(،)819طليقا

منهايعانيالتيالنفسيةوالمشكلاتالفنيةالصراعات
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عامالثلاثالرواياتنشرأعيدوقد،أمريكييهوديمؤلف

حبيسا.زوكرمانعنوانيحملواحدمجلدفيام،859

طقوسبعنوانإضافيةقصيرةقصةأيضئاالكتابوتضمن

فىرابعةروايةنشر،أم869عاموفيبراها.فيالمجون

رواياتبينومن.المضادةالحياةبعنوانزوكرمانسلسلة

الأمريكيةالروايةام(؟)629الإفراخالأخرىروث

كما!ام(.)779الرغبةأستاذام(؟)739الكبرى

روثولدام(.)889الحقائقعنوانتحتذاتيةسيرةأيضا

نيوجيرسي.بولايةآركنيومدينةفى

الفائزكانأمريكي(.-ام519)ماركروت،

البولينج.للعبةالمحترفينمبارياتفيالماليةبالجوائزالدائم

بمبلغبفوزه،السابقالقياسىالرقمحطمام879عاموفى

رصدهاالتيالجائزةقيمةأمريكىدولار120.274.1

القياسيةالأرقاممناخرعدداروثوسجل.أنطونيالنبيل

بينمعدلأعلىحققحيث.اللعبةهذهفيللمحترفين

،7691،7791الأعوامفيمراتخمسالمحترفين

فيقياسيارقماأيضئاسجل.ام7891،9791،819

.662.221بلغالذيبمعدلهام979عام

بطولةألقاببثمانيةروثفاز،ام789عاموفي

الاتحادأطلق.البولينجللعبةالمحترفيناتحادأعضاءبينقياسية

-مراتأربعاللعبةهذهفيالعاملاعبلقبروثعلى

.أم7791،7891،9791،849الأعوامفيوذلك

المفتوحة،المتحدةالولاياتببطولةفازام849عاموفي

بروكلينحيفيروثولد.المتجوليناللاعبينوببطولة

المحترفيناتحادفيعضواصارام079عاموفى.بنيويورك

قاعةفيعضواأم879عاموانتخب.الخشبيةالكرةللعبة

الخشبية.الكرةللعبةالمحترفينلاتحادالشهرة

أمريكي،رسامأم(.079-091)3ماركرولكو،

تكويناتلوحاتهوأشمهر.التشكيليالتصويرزعيمكان

هذهفيواعتمد.والضخامةبالجرأةشسم،مبسطةتجريدية

الأشكالوعلى،المبهمةوالتخوماللونعلىأساشاالأعمال

انظر:.النفسيةالحالاتمنمساحةلإيجاد،المتعامدة

التشكيلى.التصوير

بورتلاند،فيعائلتهواستوطنتروسيا،فىروثكوولد

الحقيقىاسمهوكان.أم319عامأوريجونبولاية

الأربعينياتأوائلحتىروثكووظل.روثكوفيتسماركوس

حدإلىملموسةموضوعاتيرسمالعشرينالقرنمن

ثم.والحيوانات،والنباتات،المدنمناظرذلكفىبمابعيد،

القديمة،الأساطيرمنموضوعاتيطوعبالتدريجأخذ

ذاتيمنهجإلىانتقلثمتجريديشمبهشعريلأسلوب

استحدم.الألواناست!الةفيهاأثبتروثكولماركنموذجةلوحة

)8(رقمعليهاوأطلقالعليا،اللوحةفيالإنشائيالأسلوبهذاروثكو

حجما.أكبرأخرىأعمالوفي

أصبحالذيالناضجلأسلوبهالأشكالإخضاعفيشديد

مجموعةروثكوأكملوفاتهوقبيل.الخافتباللونيتميز

لجميعبناهاالتيالصغيرةللكنيسةالجداريةالصورمن

قاتمةداكنةبألوانأنجزهاوقد،هيوستونبمدينة،الطوائف

التأمل.منجولبعثالظلال

المنحدراتعنديقعأوكرانيا،فيتاريخىإقليمروفئيا

الجنوبيةالمرتفعاتمنوبالقربالكارباتلجبالالجنوبية

وسكانه2،كم21)008الإقليممساحةوتبلغ،الغربية

أوزجورد.فهيمدنهأهمأما،نسمة0006291.1

الصناعاتأهمومن،الفلاحينمنسكانهومعظم

مثلمنحرفاسكانهويمارس،الأخشابتجهيزفيهالقائمة

المواردوأهم،الجلديةوالمصنوعاتوالتطريزالسلالصناعة

.الصخريوالملحالأخشاب:للإقليمالطبيعية

الانيعرفالذيالإقليمكان،الوسطىالعصورفي

كانالتاليةالعصوروفيروثنيا،يسمىاوكرانياباسم

أصبحتثمالروثنيين،يسمونالنمسافيالأوكرانيون

.ام919عامتشيكوسلوفاكيامنجزءاروثنيا

بالقربموقعهابسببكبرىعسكريةأهميةولروثنيا

والمجرألمانيامنكلحاولتوقد،بلدانعدةحدودمن

الإقليمعلىالسيطرة)السابق(السوفييتيوالاتحادوبولندا

المجر،أخذتام389عاموفي.العشرينالقرنفي

فيخورا!!ازرنصححسثحروير!كئرءبهبم!غك!؟؟بميتح!لمبمب!ا
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منشريطا،الأولفييناحكمباسمتعرفاتفاقيةبموجب

للإقليم.الجنوبيةالحدودامتدادعلىأرضها

الذاتيبالحكمتتمتعمقاطعةمنهاالمتبقيالجزح!وأصبح

المتبقيالجزءعلىالمجرسيطرتثمتشيكوسلوفاكيا،داخل

الثانيةالعالميةالحرباندلاعقبيل،ام939عامروثنيامن

مأ449عامالإقليمالسوفييتىالاتحادواحتلأشهر.ببضعة

جمهوريةمنجزءاليصبحأم،459عامرسمياإليهوضمه

مأ199عاموفي)سابقا(.السوفييتيةالاشتراكيةأوكرانيا

امشقلالها،أوكرانياأعلنتالسوفييتىالاتحادانهياربعد

نظاممنجزءاتبقىأنفيرغبتهاعنأعربتولكنها

اسحوفييتي.الاتحادجمهورياتيضمهشكونفدرالي

او!د،نادرفضيأبيضفلزيعنصرادوفم

الحليصناعةفىأساساويستخدمول".الكيميائىورمزه

وتتميز.الصلابةوالبلاديومالبلاتينلإكسابو!ميالا

للتآكل.احاليةابالمقاومةبا!شخدامهتصنعالتيالسبائك

الداخليالاحتراقنظمفيكوبائيةوصلاتوتستخدم

.الطائراتبعضمحركاتفي

الروثنيومكلاوسكارلالروسيالكيميائياكتشف

الذريووزنه،44للروثنيومالذريوالعدد.ام484عام

عندويغليم0352)0درجةعندوينصهرأم70.41

فيويقعالعالمفيسدأعلىروجنسد.سلىرو!جن،

أقيم.فاخشنهرعلىويقعمء33إلىيرتفع،طاجكستان

بمياهالمنخفضةالقزوينيةأرالأراضىمنطقةلإمدادالسد

حواليالخزانوسععة.الهيدروليكيةأغوىواالري

المغطىالرمليالطمىمنالسدوجسم3،أم.000.0033

وكانت،المسلحةوالخرسانة،المحطمةوالصخور،بالحصى

التوصيل،أحزمةمننظامبوساطةالمو!إلىالبناءموادتنقل

العمالبنىذلكإلىوبالإضافةأكم،5مسافةعلىتمتد

طولعلىالموادأضقلقنطرة13والأنفاقمنكم462

البناءعماللتأوي،روجنمدينةوأنشئت.الوعرةالأرض

.أم989عامفيروجنسدوأنشئ.وعائلاتهم

-؟هـ،235؟)عبدالمؤمنبنروح

.البصريالهذليالحسنأبوعبدالمؤمن،بنروحم(.085

يعقوبقراءةرواةأحدمشهور.ضابطثقةجليلمقرئ

مجودا.متقناكان.الحضرمي

م(.767-؟اهـ،05-؟)القاسمبنروح

.البصري،العنبريثم،التميميالقاسمبنروح،أبوغياث

بنومحمدديناربنعمروعنحدثالحجةالحافظ

عليةوابنزريعبنيزيدعنهحدثوغيره!ا.وقتادةالمنكدر

.الثقاتمنوكان.وغيرهمعطاءبنالوهابوعبد

كماالقدماء،الرومانعبدهاروخا!ارسةالروح

يولدإنسانكلأنيزعمونكانواحيثالأساطير،فىجاء

كان.حياتهفترةطيلةوترشسدهوتحميهتحرسهروحومعه

وبعد.ميلادهعيدحلولعندروحهإلىهديةيقدمالرجل

وكان.دفنهعندالحارسةروحهعائلتهتكرم،يموتأن

تشملهاوكانت،خاصةقداسةالحارسةالملكلروح

القدماء.الرومانعندالعامةالدعوات

موقفتجاهالفردإحساسمجملالمعئويئاووح

والثقة،،التفاؤلمثل،بعواملوتتأثرتؤثروهي.معين

علىبشدةالمعنويةالروحتؤثروقد.الحسمعلىوالقدرة

عليهيطلقبماوثيقاارتباطاترتبطوهي،وأدائهالفردحالة

الجماعة.روح

الإحسالريكونعاليةالمعنويةالروحت!صنوعندما

عنهوينتج،عامبوجهجيداالحماعةأوالفردأررىبالثقة

المعنويةالروحتكونوعندماالأداء.فيعالمستوى

.عامبوجهضعيفابالتاليالأداءيكونمنحفضة

والضباط،التنفيذيونالأعمالمديروتعلموقد

ومدربو،والجامعاتالكلياتوعمداء،العسكريون

المعنويةالروحيحللواأن،اخرونوقادة،اشياضيةالألعاب

مستوىأنيجدونوهممعها.يعملوناكتيللجماعات

وأالجماعةإنجازاتتحديدفيحاسمعاملالمعنويةالرو!

الفرد.

التغريب.،الجماعةديناميكيةأيضا:انظر

حية.لأرواان!:ا0ئيةحالروا

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيول!يةأصغرايلالدرود

خليجعلىالجزيرةتقع2.كم/0413مساحتهاتبلغ

فيالداخلالأطلسيالمحيطمنذراعوهو،ناراجانست

الأراضىضمنتقعمعظمها،جزيرة36وتضمالبر.

سكانهاعدديبلغ.المحيطولايةكذلكوتسمى.الأمريكية

نسمة.001ء849

حيثمنعدداالأقلالأمريكيةالجزرإحدىوهي

بروفيدانس،هيمدنهاوكبرىالجزيرةعاصمة.السكان

المدنومن.للجزيرةالرئيسيالاقتصحاديالمركزوهي

.وكرانستونورويكمدينتا،الجزيرةفىالكبرى

الثلثفيالتلالمنالعديديوجد.الجزيرةأرص

بارتفاعجريموثتلةوفيها.للجزيرةالغرليالشمالي

فيها.تلةأعلىوهيم،472
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،الجزيرةأراضيبقيةارتفاعاأقلأخرىتلالتغطى

ناراجانعست،خليجفيوالثلاثونالستالجزروهى

المناطقمنالعديدوهناك.الخليجشرقيالواقعةوالآراضي

الصخريةالسلاسلتوجدكما.الرمليةوالشواطىءالسهلية

الخليج.امتدادعلىالشواطئوعلىالجزرفي

بنماالحرارةدرجاتوتتراوح،معتدلالجزيرةمناخ

يوليو.فيم22وينايرفىالصفرتحتدرجتين

والأكثرالوحيدالاقتصاديالنشاط.الجزيرةافتصاد

المجوهراتالصناعاتوأهم.التصنيعهوللجزيرةأهمية

أجهزة:الأخرىالصناعيةالمنتجاتومن.الفضيةوالأواني

والموادالمعدنيةوالقطعوالأدواتومعداتها،الاتصالات

قطاعفىالجزيرةعمالثلثيمنأكثرويعمل.المطبوعة

للاقتصادالرئيسيالمركز،بروفيدانسمدينةوتعد.الخدمات

نسبةهناكأنكما.الأمريكيةنيوإنجلاندمنطقةفىوالتجارة

.الجزيرةفيوالتعليماالأعمالقطاعفىتعملعالية

التيالنباتيةالمنتجات،الرئيسيةالدخلمصادرمن

صناعةأنكما.والمستنبتاتالخضراءالبيوتفىتزرع

مايصطادونهأهمومن.الأخرىالدخلمصادرمنالصيد

المفلطح.والسمكالملز!يالمحار

سنويا،للجزيرةالساحليةالمنتجعاتبزيارةالسياحيقوم

وركوب،السباحةمثل:الختلفة،التسهيلاتتقدمحيث

أشعهرومن.الجميلةبالمناظروالتمتعالسمكوصيدالقوارب

ناراجانعست،ورصيف!،بلوركجزيرةمنتجعاتها:

المواقعبزيارةالجزيرةرواديقومكما.وتشهيل،ونيوبورت

القديمة.والمبانيالكثيرةالتاريخية

الهنودمنآلافبضعةالجزيرةفىعاش.تاريخيةنبذة

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالبيضإليهايأتيأنقبل

جيوفانيالإيطاليالبحاربأنالمؤرخينبعضويعتقد

فيالواقعةرودسجزيرةاسمعلىالجزيرةلعسمىفيرازانو،

البحاربأنيعتقدونآخرونوهناك.المتولممطالبحر

الحمراء.الجزيرةسماهابلوكأدريانالهولندي

المستعمرةالجزيرةأصبحتأم،776عاممايو4في

وقد.بريطانياعنا!متقلالهاأعلنتالتي،الأولىالأمريكية

مايو92فىالأمريكيةالمتحدةالولاياتإحدىأصبحت

.أم097عام

أضبا،الأقمشةصناعةالجزيرةفيالصناعاتأقدممن

ثم.الميلاديعشرالثامنالقرنخلالبسرعةازدهرت

نهايةومع.العشرينأغرنامنالعشرينياتفيتدهورت

الدخلمصادرتنوعت،العشرينالقرنمنالستينيات

وال!قمشةالمجوهراتصناعةأنكما.الجزيرةواقتصاديات

شيالأجنبيةالصناعاتمنشديدةمنافسةلاقت

العشرين.القرنمنالثمانينيات

يعدهمثالأم(.179-0184)أوجست،رودان

رودانأعجبعشر.التاسعالقرنمثالىأعظمالكثيرون

ومايكلدوناتللو،الإيطاليينالمثالينبأعمالالإعجابكل

الجسممعتقريباأعمالهكلفىرودانتعاملأنجلو.

أفضلرودانكانوربماأنجلو.ماي!ولفعلمثلماالبشري

بعدالشاعريةالقوةهذهبمثلالبشريةالتماثيلصمممثال

أنجلو.مايكل

مجالأتشمل،المنحوتاتمنكبيراعددارودانصمم

رودانوكان.ومعاناتهموانفعالاتهمالبشرحياةمنواسعا

نحاتامنهأكثروالشمعللطينمجسما-الأصلفى-

غيرالوعرةوالسطوحالكتلإلىبأشكالهوتحولللحجر.

منها.جزءكلفينابضةحيةلمساتتحملالتيالتقليدية

الظلالتلكالحيةالنماذجمنيقتبسأنرودأنحاول

الشخصيةالسماتتبرزالتيوالحركةللوضعالدقيقة

تركهاالتيالفنيةالأعمالمنكثيراصممكما.للجسم

هذهأنغير.وقطعشظايامنمؤلفةأوناقصةعمدا

تمامامرضيةأعمالآيجعلهاماالقبحمنبهاكانالتماثي!!

ذاتها.حدفي

يلقىلاطويلةسنواتوظلباريصر،فيرودانولد

منرزقهيكسبأنعليهوكانالجمهور.مناعترافا

للشركاتالمجسمةوالزخارفالشعبيةالتماثيلتصميم

فهم،وبسوءبلامبالاةالأولىعروضهوقوب!ت.التجارية

عاموبحلولتدريجيا.يتزايدبدأبأعمالهالإعجابأنغير

والشخصمياتوالنقادالفنانينكبارمنكثيركانأم088

بعبقرسه.اعترفواقدالبارزة

بتصميمالفرنسيةالحكومةكلفتهأم088عاموفي

باريس.فىالزخرفيةالفنونلمتحفضخم،برونزيباب

الإلهيةالكوميديامنالجحيمتمثلالبابنقوشوكانت

خططاوضعأنهمع،البابتصميميكملولم.لدانتي

هذهمنكثيرارودانصممبعد،وفيما.لذلككثيرة

وتمثالالمفكرتمثالوأشهرها،منفصلةأعمالأالنقوش

التذكاريةالنصبمجموعةاللاحقةأعمالهأهمومن.القبلة

.لبلزاكالتذكاريوالنصب،كاليهمدينةشهداء

هـ،ا490-؟)اللهعبدأبو،الرودالي

العلماءأحد،الرودانيسليمانبنمحمدأم(.682-

.الأعلام

وتعلمبهاونشأ،المغربجنوبيفيرودانتبمدينةولد

المرغيتيسعيدبنومحمدالسكتانيعيسىعنالعلمفأخذ

وغيرهم.المرابطومحمد

ومكةالمدينةبنمتنقلاالمشرقإلىذلكبعدانتقل

بعدبها،وتوفي،بالشامأخيرااستقرأنإلى،والقسطنطينية
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جامعمنالفوائدجمعمنها:المؤدفاتبعضخلفأن

السلف،بموصولالخلفع!لةالزوائد،مجمعبمالأعمول

مطبوعة.وهي

مؤلفأم(.979-091)2ريتشاردرودجرر،

اثنينمعأسالمماعمل.الأمريكىالغنائيللمسرحموسيقي

همروأوسكارهارتلورنز:الغنائيالشعرمؤلفىكبارمن

والوقوعالمتسولةالسيدةرودجرزألحانومن.الثانىشتاين

.هارتكتبهمااللتانالحبمعالحبفي

جامعةفىودرسنيويوركمدينةفيرودجرزولد

عروضفيأم919عامهارتمعالعملوبدأكولومبيا.

مباهجعرضتقديمعندمهنينجاحأولحقق.للهواة

منوالثلاثينياتالعشرينياتوخلال.أم259عامجاريك

الكوميدياوضعفيوهارترودجرزتعاونالعشرينالقرن

البارزةأعمالهماو!نتطورأ،أكثرفنىشكلفيالموسيقية

أم(.049)جويبالبمأعابعكأطرافعلى

وهمررودجرزاشترك،ام439سنةهارتوفاةوقبيل

أروعمنواحدةوهيأوكلاهوماكتابةفىشتاين

عروضعدةألفكما.التاريخفيالموسيقيةالمسرحيات

وتشمل.الموسيقيةالمسرحيةالعروضأروعمنتعد،أخرى

جنوبام(،)459الفرساناستعراض:الأعمالهذه

صوتام(،)519وأناالملكأم(،)949الهادئالمحيط

ام(.59)9الموسيقى

جائزةمنهاالجوائز،منكثيرعلىرودجرزحصل

كمما.الهادئالمحيطجنوبعرضعنالمسرحفيبوليتزر

عرضعنبوليتزرلجنةمنخاصةإشادةعلىحصل

فىانتصارموسيقىألفام529عاموفيأوكلاهوما.

موسيقىكتبكما.وثائقىتلفازيفيلموهوالبحر

منأسمعوموسيقىام()629أوتارلاوكلمات

أم(.)76!ركسأم(بم)659الفالسموسيقى

السيد.انظر:دياز.رودريجو

بحرفيالواقعةعشرةالاثنتيالجزرإحدىرودس

اسيامنالغربىالجنوبإلىكما9مسافةعلىتقع.إيجة

نحوسكانهاوعدد2،كما8923مساحتهاتبلغ.الصغرى

امتدادطولعلىالجبالمنسلسلةتمتد.نسمةألف19

مستوىفوقام/512لهاارتفاعأعلىيبلغ،الجزيرة

والسهولوالبساتينالمزارعفيهاتنتشرالبحر.سطح

البرتقالفيهايزرعالتي،الخصبةالأوديةفىالخضراء

وهي.الإسفنجصادراتهامن.والعنبوالتبغوالزيتون

سياحية.جزيرة

اليونانيةالولاياتأغنىمنالسابقفيوكانت

والفلاسفة.والفنانينالشعراءمنالعديدفيهاعاش!.المستقلة

والذي،رودستمثالبالمسمىهليوستمثالفبهايوجد

القديم.العالمفيالسبعالعجائبمنيعدكان

المرضى-رعايةفرسانالجزيرةاحتلام031عاموفي

المرضى-برعايةأفرادهايقومنصرانيةمنظمةوهى

.الأتراكاحتلهاثم.أم522عامحتىعليهاوسيطروا

عامبينماالإيطاليةالتركيةالحربأثناءإيطاليااحتلتها

جزيرةعشرةثلاثمعتركياوخسرتها.أم129ا-119

إيطالياتنازلتإيطاليا.تتبعوأصبحت،إيجةبحرفيأخرى

إلىإيجةبحرفيالاخرىعشرةالاثنتىالجزروعنعنها

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرببعد،اليونان

روذس.مدينةهيالعاصمة

ام(.209-)1853جونسيسل،رودس

أكثرمن،بريطائدولةرجل،الماسملكباسمعرف

فيالبريطانيةالإمبراطوريةتوميععلىعملواالذين

.عصره

منالخامسيومببريطانياهيرتفوردشايرفيولدحيماته.

ناتالإلىغادرقسيصابنوهو،أم3ء8مشةيوليو

يزرعإخوتهأحدكانحيث،ام087سنةإفريقيابجنوب

منجمعلىمشرفاعملالتاليةالسنةوفي.هناكالقطن

كيمبرلي.فيأخوهألسسهللماس

سنةالكابمستعمرةلمجلسانتخبروديسيا.صم

سلطةنفوذمدفيالفورعلىوبدأ.أم881

علىفعملإفريقيا،جنوبفيالبريطانيةالإمبراطورية

أجبر،سنواتأربعوبعد،ام885لحشةبتسواناضم

علىماتابيل(تسمىماغالبا)وهيالندل!لمواطني

الوقت.ذلكفىلبريطانياأراضيهممعظمعنالتنازل

الانوهى-روديسياباسمبعدفيماالمنطقةهذهوعرفت

إفريقياجنوبشركةوتولت.وزمبابويزامبياتضم

الموظفرودسوأصبح،المنطقةهذهمسؤوليةالبريطانية

نفوذوصاحبغنياوأصبح.الشركةهذهعنالمسؤول

مؤسسةضمنالماسمناجمجميعدمجأنوامئبعد

.ام888سنةوذلكموحدة

مستعمرةلوزراءرئيساأصبح،أم098سنةوفى

الكابمنحديديخطمدلفكرةوروجخطط.الكاب

ولكنه،الشمالإلىالجنوبمنإفريقياليقطع،القاهرةإلى

فيهتسيطرالذيلليومخططكما.ذلكفىينجحلم

إفريقيا.جنوبأنحاءجميععلىبريطانيا

تومميعيمكنأنهرودسرأى.الهولنديينمعالصراع

حسابعلىإفريقياجنوبفيالإنجليزنفوذمناطق
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وهمالسنينمئاتمنذالمنطقةحكموافقد.الهولنديين

فيالتدخلفييترددولم.هناكواسعةمناطقيمتلكون

فيكبيردورلهوكان.ترانسفالفيالهولنديينممياسة

ترانسفالروديسياجيوش!هاجمتحيث،جيمسونغارة

سببمماسيء،بشكللذلكأم.وخطط598سنةفي

الكابوزراءرئاسةمنرودساستقالفقد،وخيمةنتائج

أفضلوقتامنت!اروديسياإلىوانسحب،الغزوةتلكبعد

البريطاني.التوسعخطةلتنفيذ

عندماأم،998سنةكيمبرليفيرودسوكان

وقد،أوروبيأصلمنالأفارقةالمزارعينحربنشبت

دفةتوجيهفيألحمهمبأن،المدينةهزيمةعلىساعد

نتيجةالحربتلكانتهاءمنشهرينقبلمات.ا!ب

قلبية.لنوبة

ثروتهترك.العمليةحياتهمنمهماجزءاإرادتهكانت

أثرأكسفوردلجامعةالسخيةلمنحتهوكان.العامةللخدمة

اسمه.تحملالتىالدراسيةالبعثةإنشاءعلى

.بحيرة،توركاناانظر:.بحيرة،رودلف

أمريكيمعماري(.-م191)8!ل،رودلف

لاسيما،المعقدةالمثيرةتصميماتهمنشهرتهاكتسب

والأكاديمية.المدنيةالمنشآت

وخلوالمسلحللأسمنتالعبقرياستخدامهينم

بالمعماريتأثرهعنالمعماريةالحلياتمنالخارجيةسطوحه

كوربوزييه.لوانظر:.كوربوزييهلوالحديثالفرنسي

كولكتيكتبولايةييلحامعةفر،المبنىهذاصممرودلفبول

الحلياتمنبخلوهاردولمىتصميماتوتتحيز.المتحدةبالولايات

المعمارية.

يلجامعةفيالعمارةقسمرئيسمنصبرودلفشغل

5891عاممنكونكتيكتبولايةنيوهافنفيالأمريكية

أما.نيوهافنفيالهامةمنشاتهبعضوبنى.ام659إلى

يلفيشادهالذيالبناءفهو،للجدلإثارةأعمالهأكثر

منمعقدمبنىوهو،والعمارةالفنونلقسمام()639

موقفويعتبرداخليا.مستوى36إلىينقسمطوابقتسعة

(ام)639ذاتبلشارعفيبناهالذيالسياراتانتظار

المدني.المحيطفيالمعماريةالهياكلدمجفيلبراعتهنموذخا

تحفةإلىبسيطعمليبناءلتحويلأيضامحاولةوهو

سكنيةأبنيةتصميمفيرودلفبدأالستينياتوفي.بديعة

فيرودلفولدتكاليفها.برخصتمتازالتركيبمتعددة

كنتاكي.بولايةإلكتون

ام(.179-ا؟)872إلريكحوسيهرودو،

بتناسخيؤمنكان.أروجوايمنمقالاتوكاتبمفكر

الأهدافوراءالبشريةلهاثمنويخشى،البشريةالأرواح

في.التحديثلحركةرائداوكان.الروححسابعلىالمادية

.أدب،اللا"دينيةأمريكاانظر:.الأسبانىالأدب

تمثلكانتالتىأم(009)إريالبعنوانمقالتهوفي

الاحتفاظعلىاللاتينيةأمريكاشمبابيحث،تحولنقطة

علىحثهمكماوالروحيالعقلانىنموهمأثناءبقيمهم

لثقافةالدافعةالقوةتدمرأنهايرىكانلأنه،الماديةتجنب

محفزاتعملهفيرودوويواصل.المتحدةالولايات

ولم،والروحالعقللتوجيهوصاياهأم(06)9بروتياس

التحصيللصالحوذلك،التقنيةالمعرفةملاحقةيشجعيكن

مونتفيديومدينةفيرودوولد.للحكمةالكامل

.بأروجواي

.(لسطحا)ريابلغا:نظرا0لجبا،رودوب

الأشجارمنلمجموعةاسمالرودودلدرون

المجموعةهذهوتضم.الخلنجعائلةإلىتنتمي،والشجيرات

دائمةوأوراقهاأزهارها،بجمالمعروفةكثيرةأنوأعا

المجموعة.هذهمننوعأ!002نحووهناك.الخضرة

التيالأنهارمنطقةفيمنهاصنف007منأكثرويعيش

منتتكونأخرىمجموعةوهناكالهملايا.جبالتعبر

توجدالأنواعوبقية.الجديدةغينيافيتنبت،نوع003

الجنوبية.وآسيااليابانفي

وتلكالزاحفةالصغيرةالشجيرةبينحجمهاتحفاوت

رودودندرونشجرةوأوراق.م02إلىارتفاعهايصلالتي

،ام7إلىارتفاعهايصلوالتي،الخضرةالدائمة!شغراند

وبورماالصينفيتنمووهىالأشجار.بينأوراقأجملمن
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عماقيدلهاالرودودندرون

التى،الملونةالأرهارمنيهبيرة

الدائمةالشجرةهذهط.

للرينة.شائعةدتحجيرة،الخضرة

)اليسار(الألوانزاهيةأزهارلها

وتحمو.الربيعفصلفىتظهص

.الباردةالجبليةالمناطقفيعادة

ومن،الجرسشكلعلىصفراءأزهارولها،التبتوهضبة

06إلىيصلأوراقهاطولأحمر.قرمزيلونهاالداخل

والجزءداكنأخضرالورقةمنالعلويالجزءولون،لمسم

باسموالمعروفالاخرالنوعأما.فضىمنهاالسفلي

إلىارتفاعهايصلشجرةفهيغريفيثيانم،رودودندرون

بينالأزهارأكبرولهاالهملايا،فيوتوجدأمتار،سبعة

البيضاء.الزهرةذاتالأصنافجميع

الروديسىالصيدكدبالصيد.كلبالروديسي،

إفريقيا.جنوبالأصلىموطنه،الحجممتوسطكلب

يدربكانلأنه،الإفريقىالأسدالكلبكذدكويسمى

الصيادونيتمكنحتىوإعاقتها،الأسودعنالبحثعلى

لهذا.صيدهمفرائسعلىجيدبضكلالتصويبمن

معاكسباتجاهتنموظهرهعلىالشعرمنخصلةالكلب

)بينالحنطةحبةلونإلىيميلشعرهولونالشعر.لبقية

سم.07-06الكتفعنديباإرتفاعهوالأحمر(.البني

،رودسونياسلاند،روديسيااتحاد:انظر.روديسيا

.زمبابوي،زامبيا،جونسيسل

روديسيااتحاد:نظرا.لجئوبيةايسيارود

(.تاريخية)نبدةزمبابويزامبيابمونياسلاند؟

روديسيااتحادانظر:.الشماليةروديسيا

(.تاريخية)نبذةزمبابويزامبيابمونياسلاند،

الخيلفىالتحكمتعنيالغربيةالدولفيلعبةا!وديو

البقررعاةمهاراتبينتجمعرياضةوهى.البريةوالبقر

ونشاطه.القديمالأمريكيالغربحيويةوبينوءاناثاذكورا

تجرىالتيالمبارياتإلىكذلكالروديوكلمةوتشير

فيالتحكممنافساتوتقام.البريةوالبقرالخيلفيللتحكم

المتحدةالولاياتمنعديدةأنحاءفيالبريةوالبقرالخيول

أستراليا.فيلهامشابهةمسابقاتكذلكوتقاموكندا،

فيالفنيةمهاراتهمالروديومبارياتفيالمتبارونيبرز

فىبالحبالوتطويقها،والهائجةالجامحةالحيواناتركوب

يحققونالذينالمتبارونوينال.ومثيرةعاصفةمنافسات

ويقوم.ماليةجوائزالمنافساتهذهفيمرتفعةمراتب

المسلية.الإضافيةالعروضببعضالروديومهرجو

ذاتالمبارياتهذهفيتستغلالتىالحيواناتوتعد

الرفقجمعيةوتقوم.فائقةبرعايةوتحظىعاليةقيمة

بالحيواناتالعنايةقواعدبوضعالأمريكيةبالحيوان

هذهعلىالتصديقأو،المبارياتهذهفيالمستخدمة

وإقرارها.القواعد

مبارياتالروديو:لمبارياترئيسيتانمجموعتانهناك

وتبرز.الزمنمقيدةومباريات.المروضةغيرالحيوانات

الذكورمنالبقررعاةالمروضةغيرالحيواناتمباريات

التيالثيرانأو،الخيولظهورامتطاءيحاولونوهموالإناث

إلريقيا.جنوبالأصليموطنهقوي،صيدكلبالروديسىالكلب

وهو.كجم35(-03)لينماويرنالأمود.لصيديستخدمكان

مشهور.حراسهكلب
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لعددأرضاطرحهالمحاولةظوهاتقويسمعلأعلىتثب

النقاطإعطاءعندالتحكيمقضاةوينظر.الثوانىمنمحدد

ومدىالأداء،أسلوبإلىالمبارياتهذهفيللمتسابقين

قضاةوينظر.صحيحةبطريقةالحيواناتهمزعلىقدرتهم

يكملالتيالسرعةإلىالزمنمقيدةالمبارياتفيالتحكيم

مهمته.المتسابقبها

مسابقاتثلاثعلىالروديومنافساتمعظموتشتمل

مسابقاتوخمس،المروضةغيرالحيواناتبركوبخاصة

الحيواناتبركوبالخاصةالمسابقاتوتشمل.الزمنمقيدة

،سرجبدون)برونكو(بريفرسركوب:المروضةغير

وتشمل.بريثوروركوب،بسرجفرسوركوب

ثوروصرع،بريعجلتطويق:بزمنالمقيدةالمسابقات

وتطويقصغير،بريلثورالجماعيوالتطويقصغير،بري

البرإميل.وسباقصغير،بريثور

بعضفيوالنساءالرجالمنكلمشاركةتقتصر

فتشاركالروديو.منافساتمعظمفىغيرهادونالمسابقات

فيفقطالرجالويشارك،البراميلسباقفيفقطالنساء

تنظمالتيالروديومنافساتأنإلا.الاخرىالمسابقات

فيهايشاركالتيالمسابقاتبعضتتضمنفقط،للنساء

.المنافساتهذهغيرفيفقطالرجال

ينبغيسرج.بدونمروص()غيربريفرسركوب

ظهرعلىراكبايظلأنالمسابقةهذهفيالمتسابقعلى

الفرسبهمزخلالهايقوم،ثوانثمانىالجاملدةالفرس

فوقالتثبيتبأداةالراكبويمسكالهواء.فيقفزهأثناء

منحزامالأداةوهذه،فقطواحدةبيدالعاريالفرسظهر

.السرجمثلالفرسظهرإلىيشدالجلد

مسابقةالمسابقةهذهوتشبه.بسرجبريفرسركوب

يستخدمهناالراكبأنإلاسرج،بدونبريفرسركوب

نأالراكبعلىوينبغي.فقطواحداوعناناوزماماسرجا

أكبرالجامحالحصانبهمزويقوم،واحدةبيدالعنانيمسك

ثماني،مدةظهرهعلىبقائهأثناءالهمزاتمنممكنعدد

.ثوانعشرأو

المتسابقمنالمسابقةهذهتقتضيلا.بريثورركوب

مدةالثورظهرعلىالبقاءمحاولةمنهتتطلببلالثور،همز

ملفوفامعقودغيرحبلاواحدةبيدممسكا،ثوانثماني

الثور.بطنحول

ثنائياعملاالمسابقةهذهتتطلببري.عجلتطويق

العجلبمطاردةالمتسابقفيقوم.وجوادهالمتسابقبن

الجوادويستمرشرجل،ثمجوادهمقعلىوهووتطويقه

منالعجليتمكنفلا،الحبلشديحكمحتىالحركةفي

أرضاالعجلذلكبعدالمتسابقويو2والفرار.الإفلات

معا.أرجلهمنثلاثاويربط

ثورمطاردةأيضاعليهويطلقصير.بريثورصرع

للمتباريفيهمايسمحمسابقتينإحدىوهيعمغير،بري

الثوريجعلأنومهمتهالمموهيسمىله،مساعدايتخذأن

منالقفزمنالمتبارييتمكنحتى،مستقيمخطفىيجري

الثوربقرنيالمتبارييمسكثمالثور.ظهرإلىجوادهصهوة

أرضا.ويطرحه

المسابقةوهيصغير.بريلثورالجماعيالتطويق

أحدفيقوممغا.متسابقانفيهايعملالتيالوحيدة

الاخريقومبينماالثورقرنىحولحبلبلفالمتسابقين

يجذبعندمامهمتهالفريقويكمل.الخلفيةأرجلهبربط

.095مقدارهابزاويةبشدةالثورمنحبليهماالمتسابقان

بعضفيالرئيسيةالمسابقةوتعدعغير.بريثورربط

بربطجوادايركبالذيالمتسابقويقومالروديو.منافسات

واحد.جانبمنقرنيهحولحبلبلفجريهأثناءالثور

الاتجاهفيالثورخلفبسرعةالمتعسابقينطلقذلكبعد

المتسابقفيترجل،ويسقطالحبلفيالثورليتعثرالاخر،

معا.للثورالخلفيتينالرجلينويربط

معظمفيمألوفةنسائيةمسابقةوهي.البراميلسباق

بجوادهابالدورانمتسابقةكلوتقومالروديو.منافسات

ويضيفزمن.أقلفيبراميلثلاثةحولمتقاطعةبطريقة

برميلكلمقابل،المتسابقةلزمنثوانخمسالحكام

به.تصطدم

فقط.النساءعلىالمقصورةالروديومنافسات

بحضللنساء،خصيصاالمصممةالمسابقاتبعضوتتضمن

راعياتوتشارك.الرجالمعسابقاتتشبهالتيالمسابقات

بريفرسركوبمسابقاتفىالمنافساتهذهخلالالبقر

علىبقائهنمدةوتقتصربري،ثوروركوبسرج،بدون

لهنويسمح،ثوانخم!علىالثورأوالفرسظهر

استبداليمكنكما،باليدينالحبلأوالتثبيتأداةمساكب

.العاديبالثورالصغير،الثور

سباقفىأيضاالمنافساتهذهفىالنساءوتتنافس

،بريعجلوربط،بريلعجلالجماعيوالتطويقالبراميل

النساءمنافساتفيبريعجلربطمسابقةوتسمى

انفصالمسابقةفيالبقرراعياتتتنافسكذلكالتقييد.

السرجمقدمةفيحبليربطالمسابقةهذهوفي.الحبل

توقفالعجلالراكبةتطوقأنوبعد.رباطأوبشريط

للحبلبجذبهالربطةالمسرعالعجلفيفك،فجأةجوادها

فىالبقرراعياتتتنافسكما.السرجمقدمةفيالمربوط

صغير.بريثورحليةونزعالماعزتقييدمسابقتي

عنزةإلىالمتسابقةتنطلقالماعز،تقييدمسابقةففي

إلىالعنزةتطرحأنوعليهاوتدإلىطويلبحبلمربوطة

فيأمامعا.أرجلهامنثلاثبتقييدتقومثم،الأرض
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الولاياتديللإناثالروديولعمةمنافساتفىمسابقةالبراميلسباق

بأقصىوتمطهلقحوادها،صهوةالمتسالقةفيهاتمتطي.الأمريكيةالمتحدة

وتجازىلراميلتلاثةحولمتقاطعةوبويقةسرعةتستطئمنما

به.تصطدمبرميلكلعنعليهانقاطباحتساب

علىوهيالمتسابقةفتطاردصغيرثورحليةنزعمسابقة

شريط.ظهرهعلىمربوطاصغيراثوراجوادهاصهوة

جريأثناء،الشريطهذاعلىتحصلأنالمتسابقةوتحاول

مستقيم.خطفيالثور

أنشطةخلالمنالروديورياضةتطورت.تماريخيةنبذة

القرنأواخرفيالماشيةومربورعاةبهايقومكان،عديدة

البقررعاةكان،المثالسبيلفعلى.الميلاديعضرالتاسع

جمعها،بعدأوللمرعىماشسيتهمأخذهمبعدمعايلتقون

الجامحةالخيلركوبفىمهاراتهمإظهارفىويتسابقون

فىللتحكممنافسةأولوأقيمت.البريةالعجولربطوفى

علىدخولرسومفيهاتفرض،البريةوالبقرالخيل

أريزونابولايةبريسكوتفيجوائز،فيهاوتقدمالمشاهدين

.ام888عام

الاحترافيةالروديولرياضةرابطةأولالبقررعاةوكون

المتحدةالولاياتفيالروديورياضةويرعى.أم369عام

وجمعيةالبقر،لرعاةاللاحترافيةالروديورياضةجمعيةحاليا

الدولية.الروديورياضةوجمعية،للفتياتالروديورياضة

من:كلبالشبابالخاصةالروديورياضةعلىويشرف

للمدارسالروديورياضةوجمعية،القصيرةالصراوي!!رابطة

الوطنية.الكلياتبينالروديورياضةوجمعية،الوطنيةالعليا

.حمانالبرونكو،:أيضانظرا

دونهنادرفدزوهو.يولرمزهكيميافطعنصرالرودروم

كبير.بشكلوعاكسللتاكلممتازومقاوم،فضيأبيض

المراحلفىالنقيالروديومالمصانعأصحابويستخدم

كما.الكاشفةوالأنوارالمجوهراتصناعةمنالأخيرة

فبعد.وجوادهالراكببينثنائياعملاويحتاخالبريةالعجولتطويق

يشدبينماالعجلأرجللربطسرجلالعحل،عنقالراك!يطؤقألى

العحل.اجكبحبقوةالحملالحواد

مإلبلاتينويسبك،الكهربائيةالتوصيلاتفييستخدم

.للطائراتالتوربينيةالمحركاتلصناعة

بعضفيحفازاتبمثابةالسبائكهذهمثلوتساعد

وهدرجةالنيتريكحمضصناعةمثل،الصناعيةالعمليات

الحفز.انظر:.العضويةالمركباتبعض

،609.201الذريووزنه،4ءالذريعدده

فيويغلى،م3+6691حرأرةدرجةفىوينصهر

عند3جماسم41.12وكثافتهم41..-3727

الكيميائي،الروديوممادةفصل.الكثافةانظر:.م02

.أم308عام،وولالمشونهـ.وليمالإنجليزي

الكيميائي.العنصر:أيضاانظر

شر!تىمقاطعةفىالمحلىالحكممناطقإحدىرودر

عدديبلغإنجلترا.منالشرقيالجنوبفيتقعسسكعم!،

الريفيةبالمناظرالمنطقةتتميز.نسمة00208سكانها

الزراعة.فىللسكانالرئيسىالنشاطويتمثل،الجميلة

منالكثيربهاأنكما،مهمةالمنطقةهذهفيوالسياحة

الصناعاتمنالعديدذلكفيبما،الحرفيةالصناعات

-اون-بكسهيلمدينةفيشعبيمصيفوهناك.الفخارية

أيضاتجذباناللتينباتلورايبلدتيإلىبالإضافةسي،

هيستنجزمعركةموقعتحددباتلوبلدةالزوار.منكثيرا

أم(.)660

سسكس.أيضا:انظر

مقاطعةفيالمحليالحكممناطقإحدىرودرطم

يبلغ.روذرهامبلدةمركزهابإنجلترا،يوركشايرجنوب
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صناعاتبهاوتوجد.نسمة000.252سكانهاعدد

منوعة،مجموعةعنفضلا،والزجاج،والصلبللحديد،

تنتشر،البلدةخارجوفى.والهندسيةالخفيفةالصناعاتمن

الزراعةتعتبر،المناجمأماكنغيروفى.الفحممناجم

الهامة.الأنشطةمن،الختلطة

يوركشاير.:أيضاانظر

اشتهرألمانيا،أقاليمأحدالرورإقليم.!!يمالرور،

الغربيالجزءفيوتقع،الحجريالفحموأستخراجبالصناعة

الرورنهرومنها"الراينلنهرفروعبضعةتجريحيثمنها،

الناسمعظميعرفهاالتيوالمنطقة.اسمهمنهاكتعسبالذي

هامعندتقريباأركانهاترتكز،الشكلمستطيلةالاسمبهذا

مساحتهاوتبلغ.وفيزيلجلادباخومنشنولودنشيد

منطقةأحياناالسكانعليهاويطلقمربعا،ميلا0337

الواقعتينوبونكولونمنطقتيتضمالتي،الكبرىالرور

.الجنوبإلى

أشدمنالرورإقليميعتبر.النشاطونواحىالسكان

نحوعددهميبلغإذأوروبا،فىبالسكانأزدحاماالمناطق

.وبونكولونمنطقتيحسابدون،نسمة.0058).00

ودويسبورجدورتموند:الكبيرةالصناعيةالمدنومن

نهرعلىالممتدةالمنطقةأماوفوبرتال،وإسنودسلدورف

واحدةمدينةفتشكلتموند،دورإلىدويسبورجمنالرور

متصلة.

فيالصناعيةالمراكزأكبرأحدالرورإقليمفيويوجد

كبرىوشبكة،للفحمعطمةمناجميضموهو،العالم

النهريةوالطرقالحديديةالسككمنتتألف،للنقل

الموادالإقليممصانعوتنتج.المتطورةالمائيةوالقنوات

.والمنسوجاتوالصلبوالحديدالكيميائية

الصناعةفيأهميتهالروراكتسب.تاريخيةنبذة

حيث،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيالألمانية

حقولبفضل،المهمةالفحماستخراجمناطقمنأصبح

أم871عاموفي.بهالرأقيةالنقلومرافقالشاسعةالفحم

جزءوعلىتقريباالألزاسجمئأنحاءعلىألمانياسيطرت

أتاحمماالبروسية،الفرنعسيةالحرببعداللورينمن

اللورينمنالحديدخامعلىالحصولالألمانيةللصناعات

الرورفيالصناعةرجالبدأثمومن،جمركيةرسومدون

مركزإلىالإقليموتحول،اللورينمنالخامجلبفي

صناعي.

بعدألمانيامناللورينعلىسيطرتهافرنساأستعادتثم

الأفقفيلاح،الوقتمنولفترة.الأولىالعالميةالحرب

دونالتعدينعلىالاقتصارإلىالرورعودةاحتمال

ضخمةماليةمبالغدفعتالألمانيةالحكومةولكن.الصناعة

فقدانعنلتعويضهمالحديد،بمشاعةالمشتغلينإلى

الصهرأفرانالصناعةرجالأنشأالمالهذاوبفضل،اللورين

اسمويد.منالمستوردالخامالحديدلمعالجة

دفعفيتأخرتقدألمانياكانتام229عاموفي

التيالأضرارعنوبلجيكالفرنساالمقررةالتعويضات

قواتفاحتلت،الأولىالعالميةالحربخلالبهاألحقتها

علىألمانيالإرغامام239ينايرفيالروروبلجيكافرنسا

العمالشجعتالألمانيةالحكومةولكن.التعويضاتدفع

وعلىالسلبيةالمقاومةسياسةاتباععلىالرورمنطقةفي

.الاحتلالخلالممكنحدأدنىإلىإنتاجهمتخفيض

ولكن،الإنتاجلزيادةصارمةخطواتالفرنسيونواتخذ

الرورفياللإنتاجانخفاضأثرماوسرعان،فشلتتدابيرهم

حدوثإلىأدىمماوألمانيافرنسافيالاقتصاديةالحياةعلى

الإفلاسعلىالبلدينفىالوطنيالاقتصادأشرفإذ،كارثة

السلبيةالمقاومةأم239سبتمبر27فيألمانياأنهتوأخيرا

احتلالجدوىعدمفرنسارأت،الوقتذاتوفيالرور،فى

أولفىالإقليموالبلجيكيةالفرنسيةالقواتفغادرتالرور،

دوز.خطةشروطبموجبام259أغسطس

واستخدمألمانيا،قيادةهتلرتسلمأم339عاموفي

قنابلقاذفاتوشنتحربها.بالةألمانيالتزويدالرورمصانع

(اما-459)939الثانيةالعالميةالحربخلالالحلفاء

القواتعليهوأستولت،الإقليمعلىمدمرةغارات

البريطانية.القواتاحتلتهثمالأمر،نهايةفيالأمريكية

بألمانياوستفاليامنينبعالرورنهر.دهرالرور،

ويلتقي،كم232لمسافةالشهيرالرورواديعبرويجري

إقليم.الرور،انظر:.دويسبورجعندالراينبنهر

الحدودمنينبع،الاسمبهذايعرفاخرنهروهناك

نهريخترقوهوكم،أ80لمسافةألمانياويخترقالبلجيكية

هولندا.فيرورموندعندالميوز

أم(.ا-81298)0بوتوفسكيإرنستينرور،

منتصففيالمتحدةالولاياتفىالمصلحاتأبرزإحدى

بصفتهامعروفةأصبحت.الميلاديعشرالتاسمعالقرن

للحصولتبذلالتيللجهودالمؤيداتأولياتمنواحدة

.للمرأةمتساويةحقوقعلى

،الميلاديعشرالتالمحالقرنمنالأربعينياتفى

تشريع،سنأجلمننيويوركفيحملةروزتزعمت

كانتالتيللأموالبحيازتهاتحتفظبأنللمرأةيسمح

تعطيالعهدذلكقوانينكانتحيث.الزواجقبلتمتلكها

الهيئةوافقتوقد.الأموالتلكمثلحيازةحقلزوجها

ومن.أم848عامالقانونمشروععلىللولايةالتشريعية
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.المرأةلحقوقالجديدةالحركةفيشاعلادوراروزلعبتثم

النسائية.الحركةانظر:

فكانت.الخطابةعلىفائقةبقدرةتتمتعروزكانت

التشريعيةوالهيئاتالمرأةحقوقمؤتمراتأمامتخطب

تصنئوإنهاء،الرقإلغاءعلىأيضاعملتكما،للولاية

كلإلىانضمتأم،986عاموفي.الكحوليةالمشروبات

فيستانتونكاديوإليزابيثآنطولى.بسوزانمن

قامتالتي،الانتخابيةالمرأةلحقوقالوطنيةالجمعيةتأسيص

التصويت.فيالمرأةحقأجلمنبحملة

)بيوتركوفبيوتركوففيبوتوفسكيإرنستينولدت

الولاياتفيواسعتقرتببولندا.حاليا(،ترايبونالسكي

يإوليماالبريطانيوزوجهاهي،أم836عامالمتحدة

،أم087عامنحووفى.للفضةصائغاكانالذيروز،

إنجلترا.إلىالزوجانانتقل

سكانهاعدديبا.الأرجنتينمدنكبرىثالثةروراردو

أيريس،بوينسمدينتيبعدتأتي.نسمة1).973597

فيبارانانهرعلىروزاريووتقع.السكانعددفىوقرطبة

بحرياميناءروزاريومدينةوتعد.الأرجنتينوسطشعرق

مهما.صناعياومركزارئيسياداخليا

الشرقيالجانبعلى،أم073عامروزاريوتأسست

المدينةوأصبحت.وضخمخصبسهلوهوبمبا،لسهل

وعندما،الميلاديعشرالشاسعالقرنأواخرفىأهميةذات

للمنتجاتالمكث!الإنتاجبمباسهولفيالمزارعونبدأ

نأفيسعببابارانا،نوعلىروزاريو،موقعكان.الزراعية

خارجمناطقإلىالمنتجاتلشحنمتاليامركزاتكون

الحديدية،أطسككخطوطخمسةالانوتوجد.الإقليم

الشماليةالمناطقلربطرئيسيةسريعةطرقوخمسة

وينئروزاريو.لميناح!الممتازةبالمرافقبالأرجنتينوالوسطى

منتجاتمنالمعلبةالأغذيةروزاريوفيالمصافيمنكثير

النفط،تكرير:الأخرىالصمناعاتبينومن.المزارع

والنسيج.،المعدنيةوالمنتجات،الكيميائيةالموادوتصنيع

الطرقمنكثيروبها،عصريبمظهرروزاريومدينةوتتميز

الجذابة.العامةوالحدائقأ!الممعةا

الأرجنتينانظر:.ديمالويلحوان،روزاس

بيدرو.(،وطنيةحكومة)تشحيل

زوجة(.م2691-4881)ليئورإ،رورفلت

بارزةعامةشخصيةكانت.روزفلتد.فرانكلينالرئيس

فيأولىسيدةأنشطأنهاوالأرجح.وامعتحقاقجدارةعن

ثيودورالرئيسأخابنةوهي-روزفلتونالتأمريكا،تاريخ

الإنساني.لنشاطهانتيجةشهرة-روزفلت

الزواخقبلاسمهاوكان

ولكن،روزفلتأصينورإآنا

عليهاتطلوتكانتأسرتها

مانادراكانتكماإلينور،

الأولاسمهاتستخدم

مأ09ءعاموفي.الحقيقي

.دفرانكلينمنتزوجت

أبناءأحدوهورورفلت

روزفلتإلينورأنوبعد.البعيدينعمومتها

بشللالإصابةأقعدته

السيالمسةفىالعملإلينوربدأت،أم129عامفيالأطفال

رئيساثمنيويوركلولايةحاكماأصبحوعندما.عنهنيابة

نيابةالحقائقلتقصيبرحلاتتقومكانت،ذلكبعدللدولة

ام(،459-أ)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء.عنه

منأخرىوأماكناللاتينيةوأمريكاأورولاإلىسافرت

الفقراء،ومعالشبابمعالتعاونبدأتكما.العالم

.الحقوقفىالأقلياتمساواةأج!!منوكافحت

شغلتأم،519وأم459عاميبينماالفترةوفي

للأمالعامةالجمعيةفيالمتحدةالولاياتمندوبمنصب

حقوقللجنةرئيمساانتخبتأم469عاموفي.المتحدة

الاقتصاديللمجلسأصابعةا،المتحدةللأمالإنسان

العالميالإعلانصياغةفىشاركتوقد.والاجتماعي

العالمليالإعلان،الإنسانحقوقانظر:.الإنسانلحقوت

عادتأم619عاموفي.إعلان،الإنسانحقوق،د

العامة.الجمعيةفيلمنصبها

كتابمنها:،الكتبمنالعديدروزفلتالسيدةألفت

نفسىعلىالاعتمادوكتابام(بم)379قصتيهذه

عامنشرالذيالآنهوغداوكتابام(بم)589

وفاتها.بعدأي،أم639

ديلانو.فرانكلين،روزفلت:أيضاانظر

رئي!.(م9191-8581)ورثيود،فلتروز

،أم909و1091عاميبينالأمريكيةالمتحدةالولايات

واستخدمرئيسا.بصفتهوا!معةشعهرةروزفلتاكتمسبوقد

فيالأمريكيةالمتحدةالولاياتلمساعدةالقياديةسلطته

.والخارجالداخلفيالتحدياتمنالعديدمجابهة

،أم798عاموفي.نيويوركمدينةفيروزفلتولد

حيث،البحريةلوزيرمساعداماكينليوليمالرئيعم!عينه

،أم898عاموشي.البحريةتقويةعلىروزفلتعمل

والممعةشهرةأكسبهمما،الكوبيةالحربفيروزفلتشارك

لولايةحاكماأم898عامبانتخاباتالفوزعلىساعدته

بدأنيويوركولايةحاكممنصمبتوليهوأثناء.نيويورك
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تعدالتيبنما،قناةنجاءمتروعأقرروزفلتثيودورالأمريكيالرئيس

رئامشه.فترةإنجازاتأهم

أمعتمرتالتىالغليظةالعصابدبلوماسيةعرفماروزفلت

رئاسته.مدةخلالبعدفيما

لانتخاباتماكينليالرئيستقدمأم،009عامفى

!عتةوبعد.الرئيسنائبلمنصبروزفلتوأختار،الرئاسة

روزفلتفأصبح،ماكينلىالرئيستوفي،انتخابهمنأشهر

.المتحدةللولاياترئيسا

تقليصإلىروزفلتسعى،الأولىرئاستهفترةفي

،أم309عاموفي.الفحخمةالأعمالمؤسساتسلطة

التجارةوزارة-روزفلتطلبعلىبناء-الكونجرسأنشأ

السياسةمجالوفي(.التجارةوزارة)الانوالعمل

تعطيالتيبنما،أتفاقيةعقدإنجازاتهأبرزكان،الخارجية

حفرت،الأرضمنشريطاستخدامحقالمتحدةالولايات

بنما.قناةعليه

طالبأم(،091909)5الثانيةرئا!شهفترةفي

تمنعالتيالتشريعاتبإجازةالكونجرسروزفلت

اجازكذلك.الحديديةالسككصناعةفيالانتهاكات

والعقاقيرالأطعمةمنالجمهورلحمايةقوانينالكونجرس

إنهاءعلىروزفلتساعدأم،509عامفي.الضارة

أليابانعقدت،أم809عاموفي.اليابانيةالروسيةالحرب

التيتاكاهيرا-روتاتفاقيةالأمريكيةالمتحدةوالولايات

أخرىمكاسبإحرازإلىالسعىبعدمالبلدانفيهاتعهد

.الهادئالمحيطمنطقةفي

أنهيبدووكانأم909عامالرئاسةروزفلتترك

عامانتخاباتفيأخرىمرةللرئاسةيرشمحسوف

.نيويوركفيبمنزلهتوفيلكنهام،029

-1882)ديلانوفرانكلين،روزفلت

الأمريكيةالمتحدةللولاياتالوحيدالرئيصرأم(.459

وتوفىعاما،21لمدةاستمرت.مراتأربعانتخبالذي

الرابعة.للمرةانتخابهمنيوما83بعد

العظيم.الكسادقمةفترةفيرئيعساروزفلتأصبح

بمستقبلال!يمانإلىدعا،تنصيبهبعدلهخطبةأولوفي

نأيجبالذيالوحيدالشيءأنبوضوحوأعلنأمريكا.

فيجديدةحقبةبدأتوقد.نفسهالخوفهونخافه

برنامجهعلىأطلقحيث،قيادتهتحتالأمريكيالتاريخ

وفرضت(.الجديدة)السجاسةالجديدةالصفقةاسم

يأمنأكثرالأعمالشركاتعلىقويةقيوداحكومته

مضى.وقت

،نيويوركفي،ام882عاميناير03فيروزفلتولد

لأبويه.الوحيدالولدوكان.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

ماساشوسيتس،غرتونفيغرتونمدرسةفيوتعلم

بجامعةالتحق،أم009عاموفي.المتحدةبالولايات

.أم309عامفيهاوتخرج.التاريخدرسحيثهارفارد

وبعد.ام409عامكولومبياجامعةالحقوقبكليةالتحق

يبدلملكنه،سنواتثلاثلمدةمحامياعملتخرجه

القانوني.للعملحمالمسا

مجلسانتخاباتفيأم019عامروزفلتفاز

سياسيبأنهذلكبعدعرفحيث،نيويوركبولايةالشيوخ

وجريء.ماهر

أمريكاودخولالأولىالعالميةالحرباندلاعبعد

البحرية-لوزيرمساعداكانالذي-روزفلتعمل،الحرب

الحربميادينفىبجولةوقام.حربيةمشاريععدةفي

قوية.شخصيةجعلهمماالعسكريينالقادةوقابل،الاوروبية

الديمقراطيالحزبرشئمؤتمرأم029عاموفي

الرئيس،لمنصبأوهايوولايةحاكمكوكسجيمس

المرشحينولكن.الرئيسنائبلمنصبوروزفلت

بسهولة.هزماهماالجمهوريين

.الأطفالبشللروزفلتأصيبام129عامفي

وبعدأنهإلا.أنتهىقدالسياسىنشاطهأنالجميعواعتقد

قوبل.ام429عامالسياسيةللحياةعادالمرضمعصراع

قائدابوصفهإليهألانتباهولفت،بالغةبحفاوةروزفلت

.للمرضيستسلملمديمقراطيا

ما289عامنيويوركلولايةحاكماروزفلتانتخب

بأغلبيةانتخابهأعيدثمطبقها.التيالجيدةللسياساتنظرا
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لأكثرالأمريكيةالمتحدةللولاياترئيساكانروزفلتديلانوفرانكلين

عاما.12م!

الحزبرشسحهنفسهاالسنةوفي.أم329عامساحقة

جارنرنانسيجونرشحكما،الرئيسلمنصبالديمقراطى

الاثنانفاز.الرئيسنائبلمنصبتكساسولايةحاكم

فى4رئيساروزفلتوأصبح،كبيرةبأغلبيةبالانتخابات

عاما.51وعمرهام339عاممارس

قدالعظيمالكسادكان،الرئاسةروزفلتتولىعندما

للإصلاحبرنامجاروزفلتفقدم.سيئةمستوياتإلىتفاقم

سلطةاستخدامبأنهووصفهالجديدةالصفقةسمي

طبقاتلكلالذاتيةالمساعدةمنمنظمبشكلالحكومة

الخارجيةالسياسةمجالوفيالبلاد.وأقسامجماعات

حسنسياسةاللاتينيةأمريكادولتجاهسيامعتهكانق

فيالسياسةتلكوتتلخص.نفسههووصفهاكماالجوار

بال!تحادإدارتهواعترفت.الدولتلكتجاهالنيةحسنإبداء

البلدانوتبادل،أم339عاميوليوفي)السابق(السوفييتي

القطيعة.منعاما16بعدالدبلوماسيينالممثلين

رئيساروزفلتانتخابأعيدام،369عامفى

عامسبتمبرأولوفى.التانيةللمرةالمتحدةللولايات

ألمانياغزتعندما،الثانيةالعالميةالحرببدأت،أم939

سوفالمحوردولانتصارأنروزفلترأىوكان.بولندا

دعاةولكن.العالمفيمكانكلفىالديمقراطيةيهدد

تبقىأنرأيهممنكان،المتحدةالولاياتفيالعزلة

الكونجرسأنكما.الحربعنبعيدةالمتحدةالولايات

.أم939لعامالحيادقانونأجاز

كلالديمقراطيالحزبخالفأم،049عامفي

روزفلتوفاز.ثالثةلولايةروزفلتورشح،السوابق

عاموفي.الثالثةللمرةالمتحدةللولاياترئيسابالانتخابات

ونستونبريطانياوزراءرئيسمعروزفلتأصدر،أم149

الأطلسي.ميثاقتشرتشل

جميعأنروزفلتأعلنأم419عاميناير6في

،العبادةوحريةالتعبيربحريةلمجمتعواأنيجبالناس

الأربعةالحقوقهذهوسميت.والخوفالحاجةمنوالتحرر

عامديسمبرفيالمتحدةالولاياتأعلنت.الاربعالحريات

اليابانهاجمتأنبعد،اليابانعلىالحربام419

هاربر.بيرلميناءفييرسوكانالذيالأمريكيالأسطول

وءأيطالياألمانياأعلنتأم،419عامديسمبر11وفي

المتحدةالولاياتفأعلنت،المتحدةأ!لاياتأعلىالحرب

عليهما.الحرب

برؤساءللالتقاءمراتعدةروزفلتسافرذلكبعد

الرئيسيةالأهدافوتحديدمعهمللتشاور،المتحالفةالدول

.للحرب

الولاياتفىالانتخاباتأجريت،م1!44عامفى

علىبسهولةترومانهاريونائبهروزفلتوفازالمتحدة

روزفلتغادرتنصيبهمنيومينوبعد.الديمقراطيينمنافسيهما

اتفقواحيثيالطا،فيوستالينبتشرتشلللاجتماعبلاده

القضايا.منذلكوغيرألمانياعلىالنهائيالهجومعلى

السماتمنأصبحت(المجتمعإلى)التحدتاللدفئةجوارأحاديث

الرسميةغيرالإذاعيةالتقاريرساعدتهوقد.رورفلترئاسةأثساءالدائمة

لمشاريعه.واسعدعمكمسبعلىالأمريكىالشعبإلىالموحهة
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وورمإلىروزفلتذهب،أم549عاممارس92في

فيبنزيفأصيبإبريل21وفي.للاستجمامسبرنجز

نفسه.اليومفيوتوفي،مكتبهفىيعملكانبينماالدماغ

أم(.854أ-)767جنيكولاس،روزفلت

السفناختراعفيساعد.أمريكيومخترعمهندس

وتطويرها.البخارية

شبابهمنذشمغوفاوكان،نيويوركمدينةفيولد

تجديفعجلةصممعشرةالخامسةسنوفىبالميكانيكا،

الخترعمعاشترك،ام908عاموفي.سفينةنموذجلقيادة

لاستخداممشتركةشركةفىفولتونروبرتالأمريكي

أتم،ام218عاموفي.الغربأنهارفىالبخاريةالسفن

مدينةإلىبتسبيرجمدينةمنبحريةرحلةروزفلت

هذهوكانتأورليانز.نيوالمسمىمركبهمفينيوأورليانز

أنهارفيالبخاريةبالسفينةالبحريةالرحلاتأولىالرحلة

أورليانزنيوسفينةوحققت،ومسيسيبيأوهايوولايتي

روزفلتسجل.عامينلمدةالسفرفيواستمرتالنجاح

،أم419عامفيالرأسيةالتجديفعجلاتاخترأعبراءة

السفنلتسييرالأساسيةالطريقةالعجلاتهذهوصارت

البخارية.

التقويم.:انظر.الرورئاط

تقويمانظر:.المسكينريتشاردرورئامة

المسكين.ريتشارد

أمريكيفنان(.-أم29)5روبرت،رورلبرج

الفنيةوالأساليبالوسيطةالوسائلباممتخداماشتهر

الفنيالتعبيرصيغعنالدؤوببحثهوكان.المتنوعة

الفناب،.منلكثيرإلهاممصدر،الجديدة

أولوكانت،تكساسفيأرثربورثفىروزنبرجولد

تمثللوحاترسمحينفنه،إلىالانتباهفيهايلفتمرة

القرنخمسينياتأوائلفىوذلكواحدا،فنيااتجاها

والتجميعالمزجإلىذلكبعدتحولثم.الميلاديالعشرين

لوحةاللوحاتتلكومن.اليوميةلوحاتهيججعكانحيث

ووسادةوملاءةلحافاتمثلوهيام(،)559السريرسماها

عاماللوحةتلكالفنانانجزوقد.والرسومبالنقوش!مغطاة

.ام639

فيالميلاديالعشرينالقرنممتينياتأوائلفيوبدأ

تطورا،أكثربصورةرسومهفىالدمجأسلوباممتخدام

الرسمبفنالحجرعلىوالنقع!النحتفنيمزجفكان

،لوحاترلمممفيالملونةالنقوشاستخدمكما،والتلوين

تعكسوكانتلنشرهاوالجرائدالمجلاتإلىيرسلهاكان

أعادذلكوبعد.المحسوسةوالأشياءللأفرادمجسمةصورا

الأساليبتلكفيهامدخلاالسابقإنتاجهمنصوربعض

واقعمنالمنتزعةللصوراستخدامهأحدثوقد.الجديدة

قويةدفعةالعشرينالقرنمنالستينياتفياليوميةالحياة

.ارتالبوبانظر:.ارتالبوبتكوينفى

النظامأيضاالعشرينالقرنستينياتفىأدخلكما

الرسمفنفيالأخرىالوسيطةوالوسائلالإلكترونى

فىللمشاركةودعوتهمالمشاهدينأمامصورةلاستحضار

فيدورزرعلىيضمغطونالمشاهدونكانفمثلاعرضها.

سلسلةفيكما،منقوشةلوحةشاشمةعلىوتظهرقرص

عامفيأضافثمأم(،)679ا!لفكرالمسماةلوحاته

الكرتونعلىالرسممثلالرسمفيأخرىوسائلأم079

الرسم.فنمجالبذلكفتوسعالفبر،وألواحوالخشب

جيمرالمسماةلوحاتهسلسلةأخيراابتكرذلكإلىباللإضافة

الخشبيةالوسائلفيهامستخدماأم(1-769)759

الملونة.الأشرعةتشبهالتيوالنقوش

كانم(.6491-981)3ألفريد،روزنبيرج

أسطورةكتابهفيادعى.الألمانيةالنازيةالحركةفيلسوف

وعبادةالاريالعنصريالتفوقأم(039)العشرينالقرن

عقيدة،بالنصرانيةيستبدلأنيريدكان.العظيمالزعيم

ألمانيين،لأبوينإستونيامواليدمنكانولما،جرمانيةوثنية

الثانيةالعالميةالحربأثناءفىالشرقيةأوروباإلىعادفإنه

الأراضيلشؤونوزيراوأصبحأم(1-459)939

مناقترفهلمااعدم،الحربوبعد.المحتلةالشرقيةالألمانية

.الحربجرائم

عدديببن.إنجليزيةمحليحكممقاطعةولروردلى

لانكشاير،شرقجنوبتقع.نسمة!64...سكانها

منالمنطقةمعظموتتكونبناين،لتلالالغربيةالحافةعلى

وتقع.والماشيةالأغنامفيهاترعى،مكشوفةسبخةأراض

المرتفعةالأراضيبينوتوجدالانحدار.شديدةاتوديانعلى

تشمل.ورثوهوايتورتنستولوهازلنجنباكب:مدن

الأنسجةوإنتاجالضوء،هندسة:الرئيسيةالصناعات

والبلاستيك.والأحذيةواللباد،القطنية

لانكشاير.:أيضاانظر

تقع.الكاريبيالبحرفيدولةدومينيكا،عاصمةرورو

مصبعند،للجزيرةالغربيالجنوبيالساحلعلىالمديخة

نسمة.000211سكانهاعدديبلغروزو.نهر

الامشيرادفىأنشطتهتعتبر،نشطميناءروزوولمدينة

تجاريةبناياتالمدينةتضملاقتصادها.أساساوالتصدير،



جابريلدانتي،روزيتي338

إلىتاريخهايرجع،حجريةمنشآتعنفضلا،حدلمجة

أهاليمنالكثيرونويعيمقالميلاديعشرالثامنالقرن

مبنيةمنازلفيأو،صغيرةخشبيةمساكنفيإماروزو،

الاسمنتية.بالقوالب

عشرالثامنالقرنمنتصففيروزوتأ!سمت

أطلقواالذين،الفرنسيينالمستوطنينأيديعلىالميلادي

يأريدبالفرنسيةومعناهرورواسمالمو!على

وبريطانيافرنساوظلت.هناكينمولأنه،القصب

علىللسيطرةالميلاديعشرالسابعالقرنأوائلتناضلان

أم975عاممندومينيكابريطانياوحكمتدومينيكا.

.بالاستقلالدومينيكافازتحين،ام789عامإلى

قدرالهالممببإعصار،المدينةأصاب،ام979عاموفي

.والوفياتالدمارمنكبيرا

أم(.882-)1828جابريلدانتي،روزيتي

التاسئكلشرالقرنفيالإنجليزوالرسامينالشعراءأشهرأحد

قبلجماعةفيبارزةشخصيةروزيتيكان.الميلادي

عامتأسيسهافيساعدفنيةحركةوهي،الرافيلية

الرافيلية.قبلجماعةانظر:.أم848

وصورهبلاغيا،المنمقةبلغتهروزشيشعريتميز

والغرابة.بالرمزيةتتسمالتيوموضوعاته،الحيةالوصفية

أعمالهفإنثمومنكافيا،تدريباروزلمجيينللم،وكرسام

نأبيد.التقنيةالمهارةمنأغليلاتعكسالمجالهذافي

الغنية.أ!انهابأتتميزصورهأفضل

قصائدهمنكثيرفيإلهامهروزيتياستمدوقد

.أم086عامتزوجهاالتيمحيدالإليزابثمنولوحاته

الغارقروزيتىفقام،عامينمنبأقلذلكبعدتوفيتوقد

جوارها.إلىلقصائدهالوحيدةالخطوطةبدفن،أحزانهفي

قبرها،منالخطوطةإخراجعلىوافق،أم986عاموفي

بوصفهمشهورةشخصيةروزيتيوأصبحنشرها،وتم

تحتأخرىمجموعةنشرام،881عاموفيشحاعرا.

قصائدأشهربينومن.وسونيتاتشعبيةأغانعنوان

قصائدمنوسلسلةهلنوالأختالمبماركقالفتاةروزسي

بترجمةأيضاروزيتيقام.الحجماةمنزلعنوانتحتالحب

الإنجليزية.إلى!ثيرةأوروبيةأ!أعما

أيضاكريستيناشقيقتهوكانت.لندنفيروزيتيولد

.مشهورةشاعرة

-0381)جورجيناكريستينا،روزيتي

إلىقصائدهانظمافينزعتإنجليزيةشاعرةأم(.498

بالرمزيةقصائدهافيتعنىوكانت،والانقباضالحزن

أسمتهادينيةلاقصيدةأعمالهاأفضلمنأنإلا.أسدينيةا

بويقةبنظمهاروزيتيقامتأم(،)862جوبلينأسواق

القصيدةجعلالذيالأمر،الإيقاعسريعوبأسلوبمثيرة

مرتفع.بصوتماقرئتإذاخاصة،وفعاليةإثارةأكثر

وهىأم(،)872ترنيماتالأخرىأعمالهاتضمنت

الدينيالنثرفيومجلدين،الأطفالأغانيمنمجموعة

تجداطلبام(بم)874دومينىأنوسبعنوان

أم(.)987

دينيةحياةعاشت.لندنمدينةفيروزيتيولدت

شاعراجبرائيلدانتيأخوهاكانأبدا"تتزوجولماهادئة

مشهورا.ورساماإنجليزيا

درالكيمياءجوائز،نوبل:نظرا.وو!لد،رورب

.(م9131

الروزيكروشيينجماعة.جماعة،الروزيكروشيين

الأخلاقىالسلوكقواعدتدرس،طائفيةغيردوليةجماعة

التيالحكمةلناصيةامتلاكهاوتدعي،الحياةفى،القويم

الجماعةهذهوأعضاء.القديمةالعصورمنإليهاانتقلت

الجماعةلهذهوليست.والفنونوالعلومالفلسفةيطالعون

عامفىمرةلأولنشرتقدوكانت.معروفةأصول

رحلاتتصفوهى.الجماعةقصةبعخوانوثيقةأم461

القرنخلاليعيشكانربماالذي،الجماعةمؤسس!ىأحد

كما.أعوام601عاشإنهويقال،الميلاديعشرالخامص

فيليبوسيدعيقديما،سويسرياكيميائياأنالبعضيعتقد

لجماعةالمؤمس!كانأم،541عامفيتوفيسلسوسبارا

الروزيكروشميين.

أتجاهاتالحاضر،الوقتفي،الروزيكروشيونيدرس

مشاكللحلفلسفتهميطبقواأنويحاولون،التاريخ

يتفهمواأنالناسعلىبأنالجماعةأعضاءويعتقد.الحياة

جماعةأنيذكرومما.وئامفيمعهايعيشواوأن،الطبيعة

الكاملوالاسم،الأديانمنديناليستالروزيكروشيين

للوردةالقديمةالسريةالجماعةهوالجماعةلهذه

وردةتتوسطهالذهبمنصليبوشعارها.والصليب

.اللونءحمرا

فيليبس.،رسيلسوسبا:أيضانظرا

ال!سترالية.الببغاواتمنأنواععدةعلىيطلقروردللا

شرقىوجنوبشرقىفيالشرقيةالروزيللاتتعيش

زاهية،وزرقاءوصفراءحمراءألوانذاتوهيأمشراليا.

المحاصيلتتلفماوكثيرأ،والفاكهةالبذور،وتأكل

وتضعالألثمجار،تجاويففىوتصئأعشاشها.الزراعية

و!عئبيضات.أربعبينيتراوحبيضا
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تعيشالشرقيةالروزيللاوهذه.الأا!انزاهيريقيكسوهاالروزيللا

أتراليا.دترقيفي

قام،أيرلنديفلكي(.1-0081867)إيرلروس،

الأكبرهوالعهدذلكفيكان،عاكسمرقببإنشاء

فيعديدةمشواتأمضى.العالمفينوعهمنوالأقوى

مرآةتشييدفيالمستعملةوالموادالوقوإتقانتحسين

صقيل.معدنمنالمرقب

)أفالي(بمقاطعة)لر(بلدةفىعالقمشهورفلكى،الثالثروسإيرل

.التمثالهذاالانيشص!حيتأيرلندافي

فىروس،عائلةمنزلفناءفي،موقعهالمرقباحتلوقد

قامالمرقبخلالومن.أفاليمقاطعةفىيبركاسلبلدة

السماء.قبةفيتفصيليةملاحظاتبرصدروساللورد

بالسدم.المسماةالضبابيةالكتلخاصبوجهودرس

أصبحأم184عاموفي،يوركفيبارسونزوليمولد

بمدينة،ترينيتيكليةفىتعليمهتلقى.الثالثروسالنبيل

،ام823عاموفيبأكسفورد.مجدالين،كليةوفي،دبلن

حاليا(،)أفاليكنجمقاطعةعن،البرلمانفيعضواانتخب

تكريسأجلمنأم834عاممقعدهعنتخلىولكنه

الفلك.لعلمحياته

علم.،الفلكأيضا:انظر

إليري.،كوينانظر:.يارئابيروس،

بعثةقادأم(.856-1)777جونالسير،روس

الممرعنبحئا،ام818عامبريطانيةعلميةاستكشافية

فيإيزابيلابالسفينةأبحرفقدآسيا.إلىالغربيالشمالي

قفلولكنهلانكاستر،مضيقإلىوصلأنإلىبافنخليج

،أم982عاموفي.طريقهتعترضالجبالأنمنهظناراجعا،

هذهوفي.أخرىمرةفشلولكنه،ثانيةامشكشافيةبعثةقاد

كنجوجزيرةبوثيا،جزيرةوشمبهبوثيا،خليجبمسحقام،البعثة

فيوجالويدمفريزإقليمفيإنش،بلدةفيروسولد.وليم

وترقىالتاسعةسعنفيوهوالبحريةبخدمةالتحقأسكتلندا.

البحر.أميرومعناهاأدميرالرتبةحتى

الشمالي.القطبيالمحيطأيضا:ان!

-018)0كلاركجيمسالسيرروس،

بعثةقادبريطانيا.قطبيامستكشفاكانأم(.862

بينالمدةفيالجنوبيالقطبمنطقةإلىعلميةاستكشافية

روسرصيفواكتشفام(843-)9183عامي

بركانوهوإيربصوجبلفكتوريا،ومنطقة،الجليدي

وهي،0178الجنوبىالعرضخطإلىوصل.نشيط

بداياتحتىشخصأيإليهاوصل،جنوبيةنقطةأقصى

وكذلكروس،جونالسير،عمهوكان.العشرينالقرن

رحلاتستفيتدريبهتولياقد،باريإدوأردوليمالسير

الضبيالشماليالممرعنبحثا،الشمالىالقطبإلىبحرية

القطبروسواكتشف.ام834و1818عامىبين

تحتيعملكانحينأم،831عامالشمالىالمغنطسي

.لندنفىروسولد.عمهإشراف

أم(.329-1ء8)7روناللىالسير،روس

الأعضاءوظائفعلمفينوبلبجائزةفاز،بريطانيطبيب

كيفيةعنالكشفإلىقادتالتيلأبحاثهالطبأو



بشونفرانسيسروس،034

بدأعندمامعروفا،الملارياطفيلوكانالملاريا.مكافحة

كيف،يعلميكنلمأحداأنبيد،أم498عامبحثهروس

دامبحثوبعد.المرضهذابعدوىيصابونالبشركان

قدكانت،بعوضةمعدةفيالطفيلعلىروسعثرسنت!ت،

نجح،أم898عاموفىبالملاريا.مريضبدماءتغذت

عاموفي.البعوضبلدغاتالطيورملاريانقلفيروس

منمجموعةعلىتجاربهبمالعلماءأجرى،أم998

الأنوفليس،بعوضةبانروساعتقادفأكدت،المتطوعين

.الإنسانإلىالملارياعدوىتنقلالتيهي

معظمالهندفىيعملوظلبالهند.ألمورافىروسولد

حياته.

أم(.079-)9187بيتونفرانسيسروس،

بعضتسببالفيروساتأنأثبت،أمريكيطبيباحث

ورمبسحقروسقامام،019عامففي.السرطانأنواع

منالمسحوقبتصفيةقامثم،دجاجةمناستأصلهسرطاني

حقنتوعندما.الفيروسعنحجمهيزيدشىءكل

وقد.السرطانبداءأصيبتالنابخبالسائلأخرىدجاجات

.روساكتشافمنيسخرون،كثيرةلسنواتالعلماء،ظل

يسببهأنيمكنلاالسرطانمرضأناعتقادهمفيفقدكان

حصلام،669عاموفيمعديا.ليسالمرضلان،فيروس

وأالأعضاءوظائفعلمفىنوبلجائزةعلىمناصفة

الطب.

جونزجامعةفيعلومهوتلقىبلتيمور،فيروسولد

)جامعةالطبيللبحثروكفلربمعهدوالتحقهوبكنز.

مشواتفيهيعملوظلأم،909عامفيحاليا(روكفلر

العالميةالحربأثناءأم619و5191عاميوفي.عديدة

لكي،الدملتخزينطريقةتطويرفيساعد،الأولى

إنشاءإلىالتقنيةهذهوأدت.نقلهعملياتفىيستخدم

بعد.فيماالدمبنوك

فيالمحليالحكممناطقمنكرومرتيوروس

)98847سكانهاعدديبلغأسكتلندا.فيالهايلاندإقليم

العديدفيها،الجميلةالجبليةالطيعةمناظرتجتذب.نسمة

الماشيةبتربيةالمنطقةتلكفيالمزارعونويقوم.السياحمن

نفطبتنميةيتصلمامنها،حدشةصناعاتوبهما.والأغنام

للمنطقة.الإداريالمركزهيدنجوولومدينة.الشمالبحر

إقليم.،الهايلاند:أيضاانظر

تبكا.(م86818191)لدمودإ،نروستا

مسرحيتهكتبأنبعدجذاصيتهذاع،فرنسيمسرحى

وصفوقدأم(.)798برجراكسيرانودوالشهيرة

فىأحداثهاتقع،ملحميةملهاةبأنهاالمسرحيةروستان

عنمؤثرةقصةتعرضوهي.الميلاديالعسائكلشرالقرن

وقبيح.طويلأنفلهمتعجرفا،شاعراكانالذيسيرانو

المرأةإلىالتوددمنيخجلسيرأنوكان،مظهرهوبسبب

ممهورةإليها،الرسائليكتبذلكمنوبدلايحبها.التى

يحبها.أيضاهووكانوسيما،شاباكانلهصديقبتوقيع

الرسائلخلالمن،الشابهذاغرامفيتقعبالمرأةفإذا

الحقيقى.الكاتبهوسيرانوأنتدريأندون

بالنسبةبابهافيفريدةروستانمسرحياتكانت

فيمنظومارومانسيامسرحايكتبكانأنهإذ؟أحصره

المدرسةأسلوبيفضلون،مسرحهكتابمعظمكانعصر

فيمغرقةفيهالمسرحيةتكونأنيحعينالذي،الطبيعية

لروستانمسرحيةوأولبالنثر.ومكتوبة،والتشاؤمالواقعية

خلابةقصةكانتأم()498الرومانتيكيونواسمها

.الشبابغرامتصور

مرسيليا.فيرومشانألكسبوجينإدموندولد

دو.سافينين،بيرجراكدوسيرانوأيضا:انظر

فرقةتائد.م(1791-091)ءألن،روسثورن

آلف.اللامقاميةبالموسيقىمعروفاكان،بريطانيةموسيقية

،الحجرةموسيقىلفرقالكتابةمنها.عدةبطرقموسيقاه

واحدةآلةعلىوللعازف،الوتريةالالاتعلىوللعازفين

المنفردةللأصواتلحنكما.مومحيقيةفرقةضمن

الموسيقيةالافتتاحياتموسيقىوكتب.وللمجموعات

اللإذاعية.والبرامجللأفلام

بالكليةدرسلانكشاير.هازلنجدنفيروسثورنولد

مانشسشر.فيللموسيقىالملكية

فيالواقع،كوناختإقليمفيمقاطعةروسكمون

ريفيةمنطقةوهيأيرلندا.جمهوريةمنالغربىالجزء

بلدانها.أكبرروسكمون،وزراعية

مستمر،تناقصفىسكانها.الحكمونظامالسكان

عشرالتاسعالقرنمنتصفمنذبدأتالتيالهجرةبسبب

عامعددهمثلثهواليومالسكانفعدد،الميلادي

المناطقفييسكنونخمسهممنأقلأنكما.أمء8.

الحضرية.

يأمنأكبرالمقاطعةهذهفيالكاثوليكالرومونسبة

وتتبع%79فيهانسبتهمتبلغإذأيرلندا،فىأخرىمقاطعة

أيرلندا.كنيسةمعظمهافىالبقية

يمثلهابذاتها،قائمةإنتخابيةدائرةروسكمونتشكل

مجلعرويقوم.الوطنيالنوابمجلعم!فيأعضاءثلاثة

المحلية.الحكومةبأعمال-روسكمونبلدةومقره-المقاطعة
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--موجرحقائق

نسمة.87651:السكان

2.كم2463:المساحة

لولفادريين.كا!شيلريا،،بويل،روسكمون:اللدنأكبر

الضأنالخنازير،،الحليبالأبقار،،الماشية،الزراعة:المنتجاتأهم

والخشب.

الهندسية،المنتحات،الملابس،الكيميائياتالبساء،مواد:التصنيع

الغدائية.والمواد

الأيرلندية.كومونسانتعابةمن:الاسمأصل

أكثرالمقاطعةهذهفىبالزراعةالعامليننسبةالاقتصاد.

.الأخرىالأيرلنديةالمقاطعاتفىبهاالعامليننسبةمن

غيرها،منخصوبةأكثرووسطهاجنوبهافىفالأراضى

أنحاءمنغيرهافيالمزارعمناتساعاأكثرومزارعها

أهماللحومأجلمنالماشميةتربيةوتشكل.الأخرىالإقليم

فيالضأنبتربيةيهتمونأنهمكما،الزراعيةالنشاطات

مستغلةالأراضيمعظمو،المقاطعةمنالجنوبيةالأنحاء

لزراعةالأراضىمن%2حوالىفقطويبقى،للرعي

والبطاطس.والشوفانالشعير،مثلالمحاصيل

أهمومن،التصنيعقطاعفيرباسمكانحوالىيعمل

همأوتشمل-،وروسكمون،وبويل،ورينبولانماد:مراكزه

الهند!ميةوالمنتجات،والملبوساتالنسيج:المنتجات

والمعدنية.

فيالعمالةخمسالختلفةالخدميةالصناعاتتستوعب

)التجزئة(القطاعيتجارةهوخدميقطاعوأبرز،المقاطعة

أهمومن،والحوانيتالتجاريةالمحلاتطريقعنالمنتشرة

والتعليم،،الأطعمةصناعةأيضا:الخدميةالصناعاتهذه

الصحية.والخدمات،المصارفوأعمال،والتمويل

عبرها،تمرالتىتلكروسكمونمقاطعةطرقأهم

القوميةالطرقأماوسيلجو.ومايوبجالويدبلنوتربط

الشمالفيهون،4ونالجنوبفي6نف!الرئيسية

خطوطوهناكبجنوبها.المقاطعةشماليصل6نوطريق

وسيلجو.ومايو،،جالويإلىأثلونمدينةمنحديدية

،شانوننهرالشرقيةالجهةمنالمقاطعةيحد.السطح

عنالمقاطعةيفصلوهورو،لوفوأهمها،وبحيراته

أما.وأوفالي،ميتووستفورد،ولوج،لايترممقاطعات

المقاطعةحدمعظمفيكونشمانون(نهر)رافدصكنهر

وسيلفو،للغربمايووتقع،جالاويمعالغربيالجنوبي

الشرقى.للشمال

منخفضة،جيريةأرأضروسكمونأرا!يمعظم

وجبالشمالها.أقصىفيوتقع،محدودةالمرتفعةوأراضيها

ذاتجبالسيلجندمعالحدودخططولعلىالواقعةكيرلو

لايترم،منطقةفهيالأخرىالمرتفعةالمنطقةأما،رمليةحجارة

ورملية.طفليةصخورذاتهضبةمنجزءوهي

فىالأرضسطحعلىجيريةأرضيةطبقاتهناك

فيوالأرض،روسكمونمقاطعةمنالجنوبيةالمنطقة

الجنوبية،الجهاتفيأعمقوالتربة،جافةصخريةمعظمها

تعرف،صغيرةدائريةتلالشكلالأماكنبعضفيوتتخذ

)طحلبخثمستنقعاتهناكأنكمادرملنز،بالمحم

السيئ.المائىالصرفذاتالمناطقفيأسود(يابس

اسم،..حواليسنوياالأمطارهطولمعدليبلغ

فيماوه،م54ينايرشهرفىالحرارةدرجاتومتوسط

يوليو.شهر

مدينةمنالقريبةراتكروفانمدينةتعتبر.تاريخيةنبذة

فىالرئيسيةوالعائلات.كوناختلملوكمقرأقدم،تلكس

بيتكلونالسبيت

النسقعلىمبنيجميل

مدينةفي،الجورجي

مقاطعةفىكاسليرا

والبيت،روسكمون

ويؤمهللجمهورمفتوح

.عامكلالزوارمنكثير



جاكجانروسو،342

ماكوعائلةأوكونور،عائلة:هىروسكمونمقاطعة

.الجنوبفىأوكليوعائلةالشمالفيديرموتس،

فيالوسطىالعصورمنسستارديانلديربقاياوهناك

رولممكمون.فيقلعةوكذلك،بويلمدينة

أيرلنداكرومولأوليفربقيادةالإنجليزيةالجيولقغزت

أنحاءفيمنازلهمالكثيرونفقدوقد،ام946عامفي

التيروسكمونمقاطعةإلىفتحولواأيرلندا،منمتفرقة

فيالكبرىالمجاعةأيامسكانهامنفقدتإنهايقال

يأتفقدهلمماالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

سكانها.تلثهاجرأوماتفقد.أخرىأيرلنديةمقاطعة

رئيسأولهايددوجلاسأنإلىالإشارةوتجدر

روسكمون.مواليدمنلأيرلندا

نهر.،شانون؟اأيرلند:أيضانظرا

فيلسوفام(.778-)1712دجاكدجانروسو،

منفترةوهو.العقلعصرفيكاتبأهمكان،فرنسي

إلىعشرالسالغالقرنأواخرمنامتدت،الأوروبىالتاريخ

روسوفلسفةساعدت.الميلاديينعشرالثامنالقرنأوأخر

الثورةقيامإلىأدتالتي،السياسيةالأحداثتشكيلفى

والأدبلتعليمافيأعمالهأثرتحيث.الفرنسية

والسياسة.

ولد.المبكرةحياته

فيماجنيفمدينةفيروسو

بسويسرا.الآنيعرف

أصلمنأسرتهوكانت

وقد،فرنسىبروتستانتي

لمدةجنيففىعاشمت

أمهتوفيتتقريبا.عاممائتي

تاركة،مباشرةولادتهعقب

روسوجاكجانكنففىلينشأالطفل

إلىبميلهعرفالذي،والده

عامالمشاجراتلإحدىونتيجة.والمشاجرةالخصام

فتولى.جنيفمنالفرارإلىروسووالداضطرأم،722

تربيته.مسؤوليةالصبيعم

حياةوبدأ،جنيفمنروسوهرب،ام728عاموفي

ولكنه.كثيرةأعمالفىوالفشلالتجربةومن،الضياعمن

بينمترددالسنواتوظل.الموسيقىتستهويهدائماكان

الموسيقى.أوالكتابةاحتراف

فىوهو،جنيف!عنرحيلهمنقصيروقتوبعد

ديلويزبالسيدةروسوالتقى،عمرهمنعشرةالخامسة

روسوانضمتأثيرها،وتحت.موسرةأرملةوكانتوارنز،

كانروصعوأنومع.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةإلى

عاما،عشرثلاثةأوعشرباثنيوأرنزديالسيدةمنأصغر

دوقيةفي،شامبيريمدينةمنبالقربمعهاا!شقرأنهإلا

الذاتيةسيرتهفىبعلاقتهماسعادتهوصفوقد.سافوي

أم766أو1765عامفيكتبتالتياعترافاتالشهيرة

ولكنأم،788وام782عاميونشرتأم،077-

.أم074عامأخيراروسوهجرهافقد،تدملمالعلاقة

باريسفيروسوكان،ام742أوام741عاموفي

احترافإلىسعىوقد،والثروةالشهرةوراءيجري

جديدنظاموضعفىيكمنأملهوكان.الموسيقى

المشروعوقدم.ابتكرهكانقدالموسيقيةوالرموزللعلامات

.الاهتماممنضئيلاقدراأثارولكنه،العلومأكاديميةإلى

منجماعةوهيبالفلاسفةروسوأتصل،باريسفى

التشجيععلىوحصلالعصر.وفلالممفةكتابمشاهير

خدم،رعايتهمخلالومن.الرأسماليينمشاهيرمنالمادي

عاصيخلالالبندقيةفيالفرنسيللسفيرأميناروسو

.ام1743،474

،أم974عامروسوحياةفيالتحولنقطةكانت

،ديجونأكاديميةبرعايتهاتكفلت،مسابقةعنقرأحين

وهو،الموضوععنمقاللأحسنماليةجائزةعرضتالتي

شأنهمنوالفنونالعلومفيالنشاطإحياءكانإذاما

عنرولحموقرأأنوما.الأخلاقىالسلوكتطهيرفيالإسهام

وهو.حياتهإليهستتجهالذيالمجرىأدركحتىالمسابقة

منبقيفيماوالمضي،القائمالاجتماعىالنظاممعارضة

وقدم.الاجتماعيةللتنميةالجديدةالاتجاهاتبيانفيحياته

فيعلميبحث:عنوانتحتالأكاديميةإلىمقالهروسو

علىفيهحملأم،751أو0175عاموالفنونالعلوم

نالكما،بالجائزةففاز.الإنسانيةلإفسادهاوالفنونالعلوم

بعيد.أمدمنذينشدهاظلالتيالشهرة

المذهبإلىروسوتحولعندما.المتأخرةحياته

ولكي.جنيففىالمواطنةحقوقخسر،الكاثوليكى

إلىام475عامأخرىمرةتحولالحقوقهذهيستعيد

معاختلفام757عاموفي.البروتستانتيالمذهب

آخروتتسمالاضطهاد.منهماستشعرلأنه،الفلاسفة

وهي.العواطفوبلغةبالذنببالإحساسروسوأعمال

بالنقص،عميقإحساسعلىللتغلبمحاولتهتعك!مى

له.رافضايبدوكانعالمفيهويتهولاكتشاف

تحتأيضاصدرتمحاوراتثلاثفىروسوحاول

عاميبينالمدةفىكتبتروسوجاكجانقاضيعنوان

الردحاولأم،782عامونشرتأم،1772-776

أما.يضطهدونهكانواأنهميعتقدومن،نقادهاتهاماتعلى

بعنوانفكانوالهدوء،بالجمالاتسمالذيالأخير،عمله

1776عاميبين)كتبتالوحيدللمتجولاليقظةأحلام



روسوكتب،كذلكام(.782عامونشرت،أم778و

موسيقيةأعمالألهأنكماونثرأ.نظماومسرحياتشمعرا

غنائيةومسرحيةالموسيقىفيكثيرةمقالاتبينهامن

الموسيقىومعجم،القريةعرا!تسمىشأنذات)أوبرا(

العزاءبعنوانالشعبيةالأغنياتمنومجموعةام(،)767

كتبذلك،عنوفضلاام(.781)حياتيلتعاسات

تتوقكثيرةلسنواتظلعلموهو،النباتعلمفيروسو

إليه.نفسه

.عديدةرسائلفيالمجتمعبانتقادروسوقام.أفكاره

عدموأسسمنشأفيبحث:عنوانتحترسالتهففي

الخاصةوالملكيةالمجتمعهاجمام(،75)5المساواة

.المساواةوعدمالظلمأسبابمنباعتبارهما

الروايةمنمزيجأم(761)الجديدهلويزوكتابه

المبادئزيفبشدةينتقدالذيوالعملالرومانسية

العقدكتابهوفي.مجتمعهفيروسورآهاالتىالأخلاقية

العلومتاريخفيبارزةعلامةوهوام(،)762الاجتماعي

وحقوقبالحكمشعلقفيماآرائهبطرحروسوقام،السياسية

روسوأعلنأم()762إميلالطويلةروا!هوفي.المواطنين

روسووأوصى.وتفاهمبأناةتعليمهمينبغي،الأطفالأن

العقابمنوحذر.الطفلاهتماماتمعالمعلميتجاوببأن

بوجوبأيضاأحسأنهعلى،المملةالدروسومنالصارم

.الأطفالوسلوكلأفكارالأموربزمامالإمساك

اجتماعيةمخلوقاتليسواالناسأنيعتقدروسوكان

عنمعزولينالفطرةعلىمنهميعيشونمنأنمعلنا،بطبيعتهم

قوىأوبواعثأيةمنخالين،القلبرقيقىيكونون،المجتمع

فيمعايعيشواإنماولكنهمبعضا.بعضهمإيذاءإلىتدفعهم

منالأفراديفسدفالمجتمعأشرارا.يصيرواحتىواحدمجتمع

والأنانية.العدوانإلىميلمنلديهمماإبرازخلال

منحالةإلىبالعودةالناسينصحروسويكنلم

أقربيكونواأنبوسعهمالناسأنيعتقدكانبل.الفطرة

مجتمعفيعاشواإذا،الحالةهذهمزأياإلىيكونونما

،محدودةالرغباتتكونأنيمكنحيث،بسيطزراعي

كلهاوالطاقات،محكومةوالأنانيةالجنسيةوالدوافع

كتاباتهوفي.الجماعيةالحياةفىالانهماكنحوموجهة

كانالتيللنظمالعريضةالخطوطروسورسم،السياسية

كافةفيهايشاركديمقراطيةلإقامةلازمةأنهايعتقد،

المواطنين.

الإرادةعنتعبرأنعليهايتعينالقوانينأنروسويعتقد

يكتسبأنيمكنالحكممننوعوأي.للشعبالعامة

إجماعيا.القائمالاجتماعيالنظاممادامالشرعيةالصفة

تتجهالحكمكافةأشكالفإنروسو،يراهماإلىواستنادا

التدهوركبحيمكنولا.والذبولالضعفإلىالأمرآخرفى

343بلأدا،لروسيا

خلالومن،الأخلاقيةالمعاييربزمامالإمساكخلالمنإلا

وغيرهروبسبييرتأثروقد.الخاصةالمصالحجماعاتإسقاط

كما،الدولةبشأنروسوبأفكارالفرنسيةالثورةزعماءمن

الاشتراكيينمنلكثيرإلهاممبعثكانتالأفكارهذهأن

لشيوعيين.وبعضا

وهي!الرومانسيةلقيامروسومهد.الأدبينفوذه

القرنأواخرمنالفترةفيالفنونعلىسيطرتحركة

فلقد؟الميلاديينعشرالتاسعالقرنمنتصفإلىعشرالثامن

الشخصية،حياتهفيأوكتاباتهفيسواءروسو،ضرب

المشاعرتغليبهخلالمن،الرومانسيةروحعلىالمثل

علىوالعفويةوالنزوةوالتفكير،العقلعلىوالعواطف

الحبالفرنسيةالروايةفيروسووأدخل.الذاتيالانضباط

استخدامإلىسعىكما،بالوجدانالمضطرمالحقيقي

أسلوباوابتكر،واسعنطاقعلىللطيعةالوصفيةالصور

مننمطاقدمتأناعترافاتهشأنمنوكانبليغا.غنائثانثريا

شمخصية.أسراراتحويالتيالذاتيةالسير

الرومانسية.،العقلعصر:أيضاانظر

قام،فرنسيفنانام(.019-184)4هدرلمحأروسو،

الحديث.الفنبداياتفىالصوراندرمنبعضبرسم

حرفيا.أومهنياتدريباتحلقلملأنهبدائيابمرساماويسمونه

ورسوماتهاالواضحةبألوانها-روسولوحاتوتشبه

يسمونالذين،الفنانينأعمالمنكثيرا-الزخرفية

كان،الفنانينهؤلاءبخلافروسو،ولكنبالانطباعيين.

الرسمقماشيطلىكانكما،بدقةتفاصيلهكلبرسميعنى

منكثيراينتقيروسووكان.اللمعانشديدةبطقة

حياةمنالوطنيوالاحتفال،العرسكحفلموضوعاته

أشكالرسميحبكانأنهغير.الفرنسيةالوسطىالطقة

الغريبةالعلاقاتمنإطارفي!كذلكالحياةصميممنوأقمياء

اسمرياليةحركةعلىبقوةالصورهذهأثرتوقد.المبهمةأو

السريالية.انظر:.العشرينالقرنمنالعشرينياتفى

فىبالجماركصغيراموظفاعمل.لافالفيروسوولد

يكرسلكيتقاعدحينام،885عامنحوحتىباريس

الرسم.لفنحياته

عددعلىيحتويالروسيالأدب.الأدب،اووسي

العالمية،الأدبيةالأعمالأعظممنتعتبرالتىالروائعمن

الأدبهذاويعكسوالشعر،الروايةمجالىفىخاصة

روممياعلىطرأتالتيالتاريخيةبالتطوراتكبيراتأثرا

الأعمالأعظموظهرت.التتاريوالغزوالنصرانيةكاعتناق

عشرالتالعبعالقرنفيالروسيةوالمسرحيةوالنثريةالشعرية

.الميلادي



لأدبا،سيلروا344

وكانم،889عامالروسىالأدببداياتكانت

وأناشيدمواعظشكلعلىدينياالفترةتلكفىمعظمه

منالأكبرالجزءالدينرجالكتبوقد.للقديسينوسير

فأهماللادينىالأدبأما.قراءهأيضاوكانوا،الأدبهذا

تحتفظإمارةكلعاصمةكانتإذ،التواربخهوفيهعمل

المبكرةالفترةتلكأعمالوأهم،الاحداثفيهتؤرخبسجل

كتبهاالتيإيغور،حملةأنشودةالنثريةالملحميةالقصيدة

.الميلاديعشرالثانىالقرنأواخرفيمجهولمؤلف

التتار،حكمظلفىعطاءأقلالروسىالأدبوكان

عامالتتارهزيمةبعدالسلطةموسكواكتسابمعولكن

الذيموسكو،أميرحكمظلفىروسياوتوحد،أم048

بالأدبيعرفماظهربعد،فيماقيصريدعىأصبح

وأبدى،السياسيةالموضوعاتعلىركزالذيالموسكوفي

.بالأسلوبكبيرااهتماما

الحديتالأدببدايات

الأدبفىجذرياتحولاعشرالمسالغالقرنشهد

الغربيةالأدبيةالأعمالمنكبيرعددترجمةنتيجة،الروسى

وكانروسيا.فىمرةلأولالمقفىالشعروظهروتقليدها.

الدينرجالأحدأفاكوم،الجديدالأدبهذاكتابأكبر

الحىوالوصفالمعبرةباللغةكتابتهتميزتالذي،المحافظين

فيبولتسكيسميونالراهبأدخلكما،اليوميةللحياة

الروسي.الأدبفيالمقيمعلىيعتمدصادقا،نظاماالشعر

عامحكمهبدأالذي)الكبير(الأولبطرسالقيصرعمد

أدىمما،الروسيةالحياةفيالغربيالطابعإدخالإلىأم682

القرنخلالشاملةغربيةصبغةالروسىالأدباكتسابإلى

مؤسسلقبلومونوسوفميخائيلعلىويطلقعشر.الثامن

فهو.الكلاسيكيةالمدرسةورائدالحديثالروسيالأدب

نسقعلىيعتمدالذيالحديثالروسيالشعرأوجدالذي

.المجزأةوغيرالمجزأةالمقاطعمنمنتظم

فيروسيافىالكلاسيكيةالمدرسةازدهرت

النماذجتأثيرتحتعشر،الثامنالقرنمنالأربعينيات

الكساندرمبادئهاعنالمعبرينأصدقوكان،الغربية

وأعمالآومسرحياتقصصاكتبالذيسماروكوف

وأغافي.هجائية

درجافينغافربيلعشرالسابعالقرنشعراءأبرزوكان

إلىالكلاسيكيةمنالتحولنقطةشعرهيمثلالذي

الرومانسية.

الرومانسيلعصرا

الأدبفيتظهرالرومانسيةالحركةبذوربدأت

كانتالبدايةوفىعشر،الثامنالقرنأواخرفىالروسى

في!الضيالعاطفيةالنزعةهيرومانسيةنزعةأقوى

ولكنها،والخيالالمشاعرعلىوركزتمنه،الأخيرالعقد

الكلاسيكية.الشعريةالأشكالالمشخدامفىاستمرت

التاسعالقرنمنالأولالعقدكتابمنعددعرفكما

العاطفيينعنوامتازوا،الرومانسيةقبلماأدباءباسمعشر

الختلفة.وبالأمزجةبالطبيعةأكبرباهتمام

جيلظهرالتاصئكلشرالقرنمنالثالثالعقدوفى

وبدايةللرومانسيةالحقيقيةالبدايةيمثلالشعراءمنجديد

أيضاهؤلاءجمعوقد.الروسيالشعرفىالذهبيالعصر

اعنالكلاسيكيةوالأشكالالرومانسيةالمشاعربين

بحريةأشداهتماماوأبدواتنوعا،أكثركانتمواضيعهم

وبايرون.شكسبيرالإنجليزيينبالشاعرينكبيراوتأثراالفرد،

وأبرزروسيغنائيمشاعرأعظمبوشكينألكسندركان

بلغتهااشمعارهوتميزت.المبكرةالرومانسيةمرحلةفىكاتب

الموجزوالأسلوبالتعبير.فيالفائقةوبلاغتهاالموجزة

ويبحث.الترجمةعلىيستعصىشعرهيجعللبوشكين

المجتمع.فيالإنسانموقععنالسرديةقصائدهفيبوشكين

أونيجينيوجينالبطلمثلالرئيسيةشخصياتهمنوكثير

للحياةهدفإيجادعلىقادرينليسواام(-832أ82)ء

الحب.مشاعرعنوبعيدينضجرينينتهونوهم

بعنوأنتاريخيةمسرحيةأم825عامبوشكينكتب

منهمحاولةتلكوكانت.مرسلشعرفيغودنوفبوريس

حمسب،الأحداثعرضفيالشكسبيريالأسلوبلإدخال

البرونزيوالفارس.الروسيةالمسرحيةفى،الزمنيالتسلسل

إحدىتعتبرأم()833عامبوشكينكتبهاقصصيةقصيدة

محاولةعلىالضوءفيهاويلقي،السرديةقصائدهأعظم

ذاسكوتأثيرروسياإلىالغربيةالمدنيةلإدخالالأكبربطرس

أيضئاوالمأساويةالعظيمةالنتائحويوضحالعاديينالروسعلى

الجامحة.الرغبةهذهوراءمنروممياتنتظرهاالتى

وكانتالقصصمنوعدداروايةأيضابوشكينكتب

التاريخيةبالرواياتشسبيهةأم()836القبطانبنتروالمجه

ومن.الأسكتلنديالرومانسيالكاتبسكوتوولترللسير

تدورالتي)1834(البستونيملكةقصعةقصصهأجمل

فىيفشلأنبعد،بالجنونيصابمقامرحولأحداثها

القمار.لعبفيالأموالبعضعلىالحصول

التاسعالقرنعشرينياتفيالبارزينمنآخرأديب

أعمالهوأشهر،يدوفغريبوألكسندرهوالميلاديعشر

كتبهاهجائيةملهاةوالقصةأم(،)825الفطنةمنويل

الحالهيكما،تشاسكيالقصةوبطل.مقفاةقصيدةفي

عنعاجزانفسهيجدلبوشكين،أونيجنيوجينروايةفي

تشاسكيمنكلاشتهروقد.مجتمعهمعالانسجام

تحولالذينالفائدةعديمىالرجالطرازمنبأنهحاوأونيجن

إلىالوصوللأجلوالكفاحالسعيدونالضعيفةطبائعهم
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ذلكبعدالشخصيةهذهالأدباءوامشخدم.بناءةأهداف

تحرريةزعامةإيجادعنالعاجزين،الروسالنبلاءوصففى

وظهرت.والاجتماعيةالسياسيةالإصلاحاتتدعمقوية

مراتالروسيالأدبفيالوفاضالخاليةالشخصيةهذه

العشرين.القرنواوائلعشرالتاسعالقرنخلال،عديدة

الشكلأوففيحريةالفترةهذهفيالأدبشهد

وهذه.الإنسانيةوالانفعالاتبالمشاعروإعجاباوالأسلوب

الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينياتفيبدأتالتيالحركة

.والخيالوالرؤىالأحلامأهميةتعميقعلىأيضاركزت

السائدةالمواضيعضمنوالأخلاقيالسياسيالفسادوكان

الروسي،الأدبفيالمتاخرةالرومانسيةالكتاباتبعضفي

بدأالذيالأولنيقولاالقيصرعهدفىاشتدتالرقابةأنغير

علىخاصبشكلالرقابةواشتدتأم825سنةحكمه

ماسيماولاالروسيللمجتمعالناقدةالأدبيةالأعمالجميع

المرحلة:هذهكتابأبرزومن.الأرضبعبوديةمنهايتعلق

.جوجولونيقولايتيوتشيفوفيودورليرمنتوفميخائيل

ويعبر.البارزينوالروائيينالشعراءمنليرمنتوفكان

والتبرمالشديدالإحباطعنالعاطفيةأشعارهمنكثير

بفردوسشعرهفييحلمليرمنتوفوكانروسيافيبالحياة

فيبالبطليؤديانالجامحةوالرغبةالشموخإن.المنالبعيد

الوضعهذاإضاعةإلىام(983عام)نحوديمونقصة

التيام(084)عصرنامنبطلقصةوكانت.المثالى

الروسي.الأدبفينفسيةروايةأولليرمنتوفكتبها

انهإذ،الوفاضخاليللرجلآخرمثالبتشورينوالبطل

القاسيةالطبيعةلأنلها،لامعنىمغامراتفيحياتهيضيع

يأوبينبينهتحولروسيافيوالسياسيةالاجتماعيةللحياة

وكتب.العسكريةبواجباتهالقيامسوىمفيدنشاط

هذهمثلعناخر،لامعرومانسيشاعروهو،تيوتشيف

ومدىالكونفيالبشريةالكائناتموقعمثل،المواضيع

الاتصالعلىومقدرتهمبهمالمحيطةللطيعةفهمهم

الشعريةقصائدهضمنومنلغويا.ببعضبعضهم

ليستأم(،)833البحرفيحلمأم(؟)083سيلانتيوم

ام(.)836أنتماتظنهاالطبيعة

فيقدموقد.الروسالأدباءأشهرأحدجوجولوكان

فىالحياةعنبالحيويةتنبضأوصافاالمبكرةالأدبيةأعماله

تاريخيةروايةوهيبولباوتاراس.رأسهمسقطأوكرانيا،

الأوائل.الأوكرانيينالقوزاقعظمةجوجولفيهايمجد

هجاءالمتأخرةجوجولأع!المنكثيراالأدبنقادواعتبر

السخريةإلىأصلايهدفكان،جوجولأنغيرسياسيا

فيالواردةالشخصياتوتمثل.الروحىالإنسانضعفمن

الطيعةفيالشائعةالعيوبأم()836العامالمفتشقصة

اكتمالهاعدمرغمام()842الميتةالأرواحوقصةالبشرية

بطلأننجدإذ،جوجولسخرياتأروعمنتعتبرفإنها

التملكسنداتيشتريوهوروسياداخليتنقلالقصة

فيمدونةأسماؤهمتزاللاالذين،المتوفينالأرضلعبيد

عمليةفيالسنداتتلكلاستخداميخططوهوالسجلات

الفسادتفشيعلىهجوموهيالحكايةوهذه.احتيالية

فهمهاجوجولعهدفيالقراءأساءوقد،الأخلاقى

السياسي.للفسادانتقاداوعدوها

الواقعيةعصر

منالأربعينياتفيالروسىالأدبفيالواقعيةبرزت

صورةإعطاءإلىأتباعهامعظمولممعىعشر،التاسعالقرن

الإصلاحإلىالوقتنفسفىوالدعوةالحياةعنصادقة

رومانسيةخصائصالأدباءجمعالبدايةوفي.الاجتماعي

كتاباتهم.فيوواقعية

رواياتومؤلفالبارزينالروائيينمنتورجنيفوءايفان

وشعبه.الروسيللمجتمععميقاتفهماأظهرمعسرحية

تأجيجعلىام()852الرياضيدفترروايتهوساعدت

ووصفهمروسيافىالأرضعبيدنحوالجماهيرعواطف

أصحابوصور.وكرامةمودةذووأناسبأنهمتورجنيف

.الإحساسعديمووأنهمناضجينغيرأشخاصبأنهمالأرض

الرجلتورجنيفيصورأم(85)6رودنروايةوفى

مصابامتحررا،شخصئابوصفهالوفاضخاليالتقليدي

منالأولىالمرتبةفيجاءتفقدوالأبناءالاباءأما،باللإحباط

وتحليلالدراميمحتواهافيتورجنيفأعمالبين

فيالمتطرفالروسيالشبابفيهايعرضوهوشخصياتها.

الميلاديعشرالتاسعالقرنلستينياتالأولىالسنوات

السلطاتيحترمونلاوهم،قويةإرادةذووبأنهميصفهم

نأغيرالتغيير،إحداثفيويرغبونالتقاليديراعونولا

بازاروفالبطلويموت.بالثورةللقياممستعداليسالمجتمع

تورجنيفموضوعاتأحدوكان.وإحباطيأسحالةفي

()1858آسيافيجاءكماالناشئالحبهوالمفضلة

شابيمرالأولالحبففيأم(.086)الأولوالحب

هييحبهاالتىالبنتأنيكتشفحين،صدمتهبتجربة

)وقدالريففيشهرالمسماةرواياتهأنجحوفي.أبيهخليلة

حيث،مماثلةقصةتورجنيفيسردام(085عامأكملها

.شابمدرسحبعلىأمرهاووليةالبناتإحدىتتنافس

المتحررينالروسإقناعغونجاروفإيفانالروائيحاول

تؤديالتيهي،العاطفيةالأفكاروليمستالفعلىالعملبأن

أوبلومو!روايةوفى.الاجتماعىاللإصلا!إلى

صاحب،الوفاضخاليالرجل،المؤلفيصورأم()985

قدأنهإلاذكيشخصأوبلوموفأنومعالمحتدكريمأرض

الروسبدأوقد.بهيحلمكانمماهدفأيتحقيقفيفشل
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مجدغيرعملأيإلىبالإشارةالروايةهذهنشرأثرعلى

بالأوبلوموفية،السلطةلأصحاب

كتابأكثروهو،أستروفسكيألكسندركتب

فيهاينتقدرواياتإنتاجا،وأغزرهمشهرةالروسالمسرحية

مماالدارجةاليوميةالرليسيةاللغةواستخدم.الوسطىالطبقة

رواياتفىوالأوغادشديدا.إقبالأتلقىرواياتهجعل

جشعونوهم،التجاريالعالمنتاجهمأستروفسكي

جريمةليسالفقرروايةوفى.ومتحكمونومخادعون

ابنتهتزويجالأنانيينالأعمالرجالأحديقررام(85)4

أممتروفسكيأعمالوأعظم.الغشاشمينالأثرياءأحدمن

المأساويةالقصةالكاتبفيهايصورأم(086)عفةالعا

تتخلصلكيالانتحارعلىتقدمالتيالتجار،أحدلزوجة

حماتها.استبدادمن

هوآخركاتبعشرالتاسعالقرنخمسينياتفيبرز

بالحيويةالمفعموصفهفياستندوقد.إكساكوفسيرجي

الأدباءنقيضوعلى.الطفوليةالخبرةعلىوالناسللطيعة

فىالروسىالمجتمعإكساكوفيهاجملم،الروسالواقعيين

العائلةتاريخرواياتهبينومن.أيضاعنهيدافعولمكتاباته

ام(.)858باغاروفالحفيدطفولةوأم(،ء8)6

التامئكشرالقرنوسبعينياتستينياتجاءت

الروسىالأدبفيالرومانسيةخلالهالتنتهى،الميلادي

الأوضاععنيكتبونوهمالروسالواقعيونالكتابوبرز

الأسلوبمحلالمبسطالنثركتابةوحلتالاجتماعية

للكتابةالرئيسيالشكلالروايةوأصبحتللرومانسيةالأنيق

مفعمةشخصياتالرواياتمنالعديدتضمنوقد.الأدبية

الحبكة.قليلةبنيةفيولكنبالحيوية

روسيكاتبأكبروهو،تولستويليوالكونتألف

وسبعينياتستينياتفيرواياتهأعظمالقصصيالأدبفي

للبطولةالرومانسيةالقيمتولستويونبذعشر.التاسعالقرن

عميقااهتماماذلكمنبدلآوأظهرالعذريوالحب

.والوفاةوالزواجكالولادة،البشريللنموالطيعيةبالمراحل

الانتباهجلبتام()986والسلامالحربالرائعةوروايته

.ام281عامونيرانهلروممياالفرنسىالاجتياحطبيعةإلى

عنوتكشفالحربفكرةكذلكترفضالروايةولكن

أناوفي.الطبيعةمعتنسجمهادئةحياةفيتولستويرغبة

الحبتولستويهاجمأم(-877أ)875كطرنينا

بدلآوشجعالذاتيالانغماسمنضرباباعتبارهالرومانسى

أما.الأسرةوحبالأخلاقيبالواجبالإحساسذلكمن

رجل،لموتمرعبةصورةفإنهاإيليتشإيفانموتروايته

.للحياةطبيعيةنهايةذلكباعتبارالمحتوملمصيرهوقبوله

دوستويفسكيالكبارالروسالروائيينالكتابومن

للصراعاتالدراماتيكيةبالأوصافرواياتهاشتهرتالذي

عنيفروحىتنازعمنشخصياتهاتعانىوالتي،الداخلية

بالكبرياءالمفعمةالقويةومشاعرهمباللهإيمانهمبين

والعقابالجريمةفيدوستويفسكىلناويصف.والأنانية

وهوالقتلةأحدحالة،إثارةالأكثرروايتهوهيام(،86)6

الطبيعية،حالتهالبطليستردثمالضمير،عذابيقاسى

يستحقه.الذيبالعقابويرضىبجريمتهيعترفعندما

أيضاتعرفوالتىأم(-872ا871)الممسوسورواية

وفي.المتطرفينالسيامميينالكتابفيهالنايصف،بالأبالسة

آخروهيأم(088-أ)987كارامازوفالإخوةرواية

شريررجلعنيتحدثوأعظمها،دومشويفسكيروايات

يعرضهاالتيالرمزيةوالصورة.الأربعةأبنائهأحديقتله

إيمانههي،الخطئةمنالآخرينالأولادنجاةعنالمؤلف

الخطيئة.منالناسإنقاذعلىالإلهيةبالقدرة

علىالثالثإسكندرجلسعندما.المتأخرةالواقعية

بهاقامالتيالإصلاحاتمنكثيراعارض،القياصرةعرش

تتسم،كثيرةموضوعاتوظهرت،الثانيإسكندروالده

الحكملقسوةنتيجة،الروسيةالكتاباتفىوالمرارةباليأس

التاسئكلشر.القرنوتسعينياتثمانينياتفيالقيصري

الأدبيةالأشكالتمثلوالمسرحياتالقصصوأصبحت

.المتأخرةللوأقعية

القصيرةالقصةكتابمنتشيخوفأنطونوكان

منوالإحباطبالسأمتتعلقأعمالهومعضما.البارزينوالمسرحية

قصةتشيخوفيوردام()818لونيتشروايةوفي.الحياة

كلمابنفسهمعجباوكسولآيصبح،حساسمثالىطبيب

أحدعنمسرحيةأم()998فانياوالعمالعمر.فيتقدم

كانبينما،واقعيةحياةفيعيحق،الضياعيصيبهمالذينالمثقفين

الثلاثالأخواتوتحكي.للمثالياتنفسهيكرسبأنهيعتقد

فيشديدبضعفأعفماؤهايتصفأسرةقصةأم(101)

المعيشيةأوضاعهملتحسينجهدأييبذلونلابحيث،الإرادة

(ام09)4الكرزبستانفيتشيخوفويبحث.السيئة

.الارضأصحابالأشرافدورانحلال

جوركي،مكسيموقصصومسرحياترواياتوهناك

أعمالهتعكسوالذيالواقعيينمنالكبارالروسالأدباءاخر

المدقعالفقريصفوهوالشيوعيةفلسفتهالمبكرةالأدبية

جوركيمسرحياتوأشمهرالدنيا.الطبقاتمنهتعانيالذي

الحياةالمؤلففيهايفرغالتيأم(09)2الدنياالأعماق

مسرحى.قالبفىالملاجئأحدساكنويعيشهاالتيالبائسة

كانتالمتأخرةجوركىلأعمالالرئيسيةالأفكارمنوكثير

ذلكنشاهدكماالعليا،المتوسطةالطبقةانحلالتتضمن

كتبكذلكام(.)259الأرتاماتوفيينأعمالروايةفى

منحولمذكراتهونشرالمفصلةالذاتيةسيرتهجوركي

.الروسالكتابكبارمنوصادقهملهمالتقى
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الأدبيالتجديد

علىالروسيالأدبفيالففميالعصراسميطلق

منعقودثلاثةوأولعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالعقد

التجديدمنهائلاقدراشهدتفترةوهي،العشرينالقرن
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وفيأم(.)629دنوسوفتشإيفانحياةفييوم
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أنانيةمنمافيهوفضح،المجتهـإلسوفييتيانتقادفيالأدباء
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ليو،تولستويليونيد،أندرييى

نيكولاي،جوجولبوريس،كناستربا

مكسيم،جوركيرلكسندأ،بوشكين

روفيود،يفسكيومحتودنيفا!،بولين

لكسندرأ،ينتسينلزسوننطوأ،فتشيحو

ئيلميخا،فخولوشوديفاا،حنيصتور

يفجيني،يمتشينكولكسىأ،يلستوتو

لموضوعاصرعنا
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المتأخرةالواقعية-

الأدبيالتجديد-4
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أسئلة
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الرو!مية؟الرومانسيةخصائصما

السوفييتي؟الأدبفيالانفتاحسياسةأثرتكيى

روسيا؟روائييأعظمم!-

المستقمليون؟ومن؟الدرويونمن

.؟الاشمتراكيةالواقعيةابتدعس
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المتجمدالمحيطمنوأوروباآسياقارتىعبرروممياتمتد
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فيهاتفشتكما،والملابسالأغذيةمثل:الاستهلاكية

.واللإجرامالسرقات
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التيالاقتصاديةللتغييرات،الروسيالبرلمانفيالشيوعي

أسفرتوقد.الحكومةبتشكيلطالبواكما،يلتسنطرحها

فيوخصومهيلتسنبيندمويةمواجهةعنالمعارضةهذه

)البرلمان(الأبيضالبيتباقتحامانتهتام399أكتوبر

.السجونفىبهموالزجالمعارضينوأسرالسلاحبقوة

7ا!،

ا
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للإصلاحاتوالسوفييتالشيوعيينالزعماءمعارضةنتيجة

منوكان.يلتسنالرئيسبدأهاالتىوالحكوميةالاقتصادية

الروسية.التشريعيةالهيئةفيأعضاءالمعارضينهؤلاءضمن

.البرلمانيلتسنحل،ام399!مبتمبروفي

إدارياإقليما94منروممياتتكون.المحيةالحكومة

بالإضافةالسكانقليلةكبيرةمقاطعاتست)أبلاست(

وتتمتع)قومية(عرقيةأغلبيةتسودهاأخرىمقاطعة03إلى

يتسمالوحداتهذهمستقبلولكن.ذاتيبحكم

لإدارةأوسعبسلطاتتطالبشعوبهالأن،بالغموض

تقريروحقالتامبالاستقلالبعضهاطالبوقدشئوونها.

إلىالأقسامهذهوتنقسم.الشاشانجمهورية:مثلالمصير،

المناطقفيالمحليةالشؤونمجالسوتديرأصغرمراكز

والريفية.الحضرية

الرئيسالشعبنوابمجلسمنحام199عاموفى

بعزلفقام،السياسىالوضعلتثبيت،واسعةسلطاتيلتسن

لتطيقجدداأعضاءوعينالمحليينالمسؤولنمنكثير

.الجديدةإصلاحاته

فيالوحيدالحزبالشيوعيالحزبظل.السياسة

المادةألغيتحينام099مارسحتىالسوفييتىالاتحاد

للحزبالسلطةمنحتالتيالدستورمنالسادسة

الديمقراطيةالأحزابتجمعبتشكيلوبدئ،الشيوعي

بدأتوقد.الروسيةالديمقراطيةبالحركةعرفالذي

فىيلتسننجاحضمنتكما،الإصلاحاتبإجراءالحركة

السوفييتيالاتحادوبانهيار.أم199يونيوانتخابات

ديمقراطيةأحزابمكانهاوتشكلت،الحركةانقسمت

الانتخاباتفيحزئا13إلىعددهاوصلمنفصلة

التغييراتوحركةروممياخيارحزب:أهمهامنالأخيرة

لروسياالشيوعيوالحزبالفلاحينوحزبالديمقرطية

الوحدةوكتلةالديمقراطىالليبراليوالحزبالاتحادية

هذهوتنقسم.يافلنسكيغريغوريوكتلةوالتفاهم

خصومأحزاب:هىكبيرةتجمعاتثلاثةإلىالأحزاب

أقربوهوالوسطوتجمعواليساريينالقوميينمنيلتسن

التحالفاتواخيرايلتسنأنصارهناكثميلتسنإلى

الإدلاءعاما12بلغروسيمواطنلكليحق.المستقلة

.الانتخاباتفيبصوته

نظامالسابقةالسوفييتيةالحكومةلدىكانالقضاء.

وكان)!.5.،(الدولةأمنبلجنةعرفسياسيبوديسي

إلىأدىمما،القانونيالنظامفيالتدخلفىالحقلها

الشعبنوابمجلس

فيتشريعيةسلط!أعلى

منأكتريفحمرو!ميا

عضو.أل!
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/لم//2!إ!1\4!ط!!*!-لأ!!----!!*---------/لا-ع.ء3-لم!*لير/مملألم!لأ6ر+لهول!!يمنج! لأ\ح!!---!*+!--!----ل!-ور6لربيو

1ء*لأ--يو

لأ\*-!-!لمبركاء3ح!لهس5لمتحدلمأما

/!،ج؟\لالاح!3!.ح!!،/-----دديوميدط!مهجرر،ء/!،بهر(سكالاأ)-

!1"لا3"*!!!ا،--!-لأ!*!*"ر/!----ء!ور6يميمء"زو-سنروورصلمهثرف!ع!ئخ!برالأكا

لألأ:لا**لمرانجللا--كس*!!ت-سلم

"ء-الفالنصلم!حنهلأسسسصأ*!-لأ!-!-!--7-!لمحا*حالكنؤ-ح!صحبمص-كاء-ج/-بر!و!!ص؟؟ا؟:

7\لأ\لأ!!!!3!!/ص7-لح!--برفدلح!يما-/؟ؤ!/

:\،!\1،!!صءحمسصص!*3!!صع"حضررصنم!3صن!5نجحر7ص!ط!؟خه!ى-.-و-----*بركا*

صء-لا1و-ص!*لالا03!حبمالا7---*--*!-+--ص3كا/.!+1ا.لجو.،-!/

!.

!رعص/أص-1حرر*!حزلرةلو!اياسبيش
7--ء----.،ر:اشير!سىو

--مهإمم!ح!\\!ملجرس7!الأك!،كا!خ!!*ح!كاممسوىإ-!صلمضلم،،
،9--لأ!ة.3!؟!3لا..إ-دط.ح!

لمصلضراسرشديولسىء1\!ا!حم!لمنضكوتدنىبم1ح!شاحسوكور.-ح!*لإحانبد!بيل!

،!كا:!بهمص!حربمص!ع\لأش!ون!*----كا

..!سردلكوليمسك

خلاسضرر،كل!بهيءتايمير!لأاكو!1هـ*تم!يي!لن!-لا.ددورل!ااوجلنوي...لأص!-او.-ا/3!!*!،لا!1لأ!-،وكورمالدر
كاءأء!22-ة!ح!!3!فى3.س+6.*حرأ+أعماحأجر

!عص؟حمدلأكازا-!ووض.لأ؟لا/كاراجر،*جرر

لالأ\\لإ-رلريالكاأبرج!1"سمت،جط

لم!3ا!صب،"**صأوم!ممكنشالى*؟لألأ!أكمشاتسكهضلم

!ح.لا"؟ح-سكاصلاتاحاكا**!سوسيوماري7س!-حم!!ازرلأ*-ك!!همذ

لحاخا-ثا*-!!لا!لأ"

!جررولس!.*لمء!ر!ا،\سص-لسكصلمحرحويا-!ليرا-اكاصكاكا."202كي-/-!،

!د---صثاعل!لاكم//غيهع

؟ممحس!!اكالحارساصلحالدحاج!يمحونس!اب!!!و

.\.- لأسص-كص/ء

--*سصء3لأأو،كوريلك

--ح!----ص----صلسىد-*لا!اس*شمك-محاصصكاصء)!*،ز*"ححححعرز-3إ)،

حش3،.؟يو!--نورالأحح!+3ءكمبعدالادثشصاصءسء-!ياماأ!*لالا*!6لاصوحا01لم.إ
لأ،لوكروسصلاسصغ-ء

.كتم!!سل!رثم!ييكىلمزوحمج!سط!!--21!لاد!ء.بم"

ولمدسك01سصأثستارحزر*لا-

مرادلم،6ى!،!هـ.الكسالد!لا

ا،لأتج!س!سالسكىيمء13سسلأصصصيرلأ!ا1ءشوميكان*غإصكبمضلآحح1لأ-.لا-لي!!ب!وينايمه

كالابعكولشايم!سح!!+

صألمجحر!\ص،همس"س6؟لأ!لالألأ!لملوحلحولاممنككبورلسك!ئم!
01،لم-!!3!لأي!سلممكءابر

يلوالود!ااتيعدث!!لأ3رباكأ!1لولث!:مكا

نر؟خس!انسك)يمومودسوفيكالا1.سحاللسلدلأ6دوزدو-لىأ

س!!!!ولودصأماحداحاكا:.مي!ئورسككورساكوخ!\،،خرلمسدحافان9
ليسوكميدرلملسك

كراسنوكارأحلح!ليملىممدهـحصلبمبل!ئماسعيروفيشامو؟!لأ!لا!+رلوبودلىوولدرار!سكيأ!لاس-9!ندلو-حل!إ1صلب!لمح!لأإ

ا!صى)1.رو-؟!مانحيو.،!رسك.*بلو4حلرو!،!ءهوكايلؤ36

سلار!!صفولونليودسمكوراسلرمؤا،،حا!اثا،اس!لىنم!رممرلا9-ح!شيتاء!نر1ح!للحلالج!ط-و،ءبهأجماع!!1بكن!المردأد!سالولل!س!

.-كا-ص-(!اصحح!

كري!بمونلاد2لأ3ل!ورافود،!،حا كليبرلسوييوسوهـو?إولانرور!.!وط\)هجهارلمء!.داسفاشك3!-أ*برخد:

حم!جحالجارسكر!ول!كا!بر؟صكاء--،لأ5!،!ا--.كاارداللحورسلمومورىلأ!أفي

صءص،!.كأ.-/ء..يررصلاأ؟أ"3-صء!ل!!صارتمصأ

ءكاارلدصلأ!ءببر!اركسال!1/ء؟-يمجمورفسووءلاحودطء-

كسنى*أح!.-ق)!*د.أولا؟بايشلج1!ا3؟لأ؟.-.دفستوك7أ!بر!جهاتا7آ!!لا

ص!برذ،،2*.ص.ءأكوصكا-ىولافيلبئبااور !لو!لىبرجبما!!ءع

س9ءلولسئاى؟ء7!!-كا

!الناىليامنعو!نناينشاند!غهوس.ع؟!أفىبئبلأرصص-أ

ك!صب7!ىجو
صءكمء3ه!غها

!ح!1لا،!\،-كا2حممصص-حصلأ-س?طض-!رثحالجنوسةكورياديهبر،كااوء
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روسيا

رئيسيةطرق

رئيسيةحديدلسك-كا

السياسيةالخريطة

طعلهخرىاداص!مهبلد6

سصسسضشصآ-حسكسص-س--س"ء---ص7!--ض2،م،لا3سصصس7،،لم2و،لمبم3

لأطلئممىآللئتمآلىا!اأء3ص،ء"يرسسصءس؟3،ئم/لمأ*لم03

.--لرمممحم!س1صصصلم

لمص!لز1ص!7حم!يرء!صصس!لم

1صسء!!*-"3لالي!3!!!لنثممعىسبب!ع

!ءصسلإيميصئر*

خس!-ص!!*!!-!لململم

بحر"/!.\؟-بر!ولأ!ححنيحكي-خص\1ء!*"كهءلا:--صصكاص-كاص!*س3صللا*ح!ممرلم7/!لاه!*!!ف"ص8نملألملم

اننممالىحا!يجكا!س!!لاءصرر5كاء-3بءس67ع!عرربرصس

؟ىء!ع!3عع-ء!ور-وج!يكا!

!!كاس4لأخصو3آء!بم!صحك!رزصس!لأحي!صسص--/ركيبئ!ايرل!----حى---/!

صوير.خ!م!و-73!تموخد!3ا/.عكلدك!ركحتركا333ك!!!صسء//-،بر!!ح!؟م!-

!كاخالأءكا!!صصطلجحرلم!

!،سص"جمثك!س!ي!-بم!آ3كاع-ل!اواب!رلى-!!بىاضكب،لململم!لم

!كاسص*!-أيرء-حسبمسثال!!لدليئ!ى/ص!/وئم

"ى!كاأ-صكهلمسنو-ض--ص7!بم!1كأ!يص-ء!ص!سس3ء!اءيدي!جولم)ئمسكار.مورماءسفي7ء،رسلأحمبنحلشبم -ى-!-!يرثهـد

ير!كاكاو3لمحث!!هيما"صىكاكا،كاكبم4،ص3لهشبهأس-ص!7لم/

كاعءكا--7-!ج9لزلمجزصحرير!!برثما+لملم3!3،ركحز!!

!،:3".-ك!!!يمكد،-حسكاكا*"،-ءعكالأنثلوة!-/بمرلرةأبحححخ!.،كوء!!/ي!راسل!وح!ء!ييلي!وويرر،

؟لأ"/كاد?!*!+3فل!مالموكء*دلأ91اءإ-ث!ح!!7صسءبئئئنهبكلأ.لو.!*!.ما-ححور!برلأ-ريآق!ملئزلمملرشبه!!-كسو!ا!بما؟!عللانمفثه

لا!ر!2ضكأ!وير،كلعوأء3*سحر

كا3.،ءكا.لمممؤ!ثلث!+!س

كصكجوكاكماو61ء!4?4لحير-!لألأعلا!كرب6لأكد.او

3!وطو-و.ر!

حف!فى-بر!-/!رللصلا!لامد*

كاكا*!1لاءدص-/ءءكاكاس*.ء.ء037!3!لم!!لأ*نرا،بمكلحير*لماباجربر.هـ

37دءكاأرؤ!سثها-ء.!عكا!!لو!شى*!أكرشا*صسلالىلا+بهأ!لأر7كأش!،!-صانج!داوللساببكارك!-

3-.+لفو-/؟كأ!،كتيكاهـ،،كا!كا.صخ!!كاس/،.3ىاكا6كاالت!**-*!ديتدالحىجوو*.يرأأجاركاح!*

كاع-عكا-ير3ء؟--.--..مولوكالليملارار!ولل!دالأ!كوتداش!يوحتارهممجمث!ورد7،-*

ير*!،كا-ءكاوكاد43!7و"ءبو؟ولسلثس!؟-لم.عوركىحرالى-ء-بش!ت!سكولثخأ.)-ىفضءتجوي"احوتول!حاهـ-حم!-

لاء!دد/7!،أكأ-كا؟-!،قرلازان07ح!

كاترءصخر!3/!لأكامبملإوكور--!لاكو!بئنوبجمئع*!ح!نئلم،ءسرجيلو-ع،-
4ععى9ء34--،كا--كابيجوبوسع.أكاكزك!صصتمعوسرانسكاصحركسارى.كرآسناتوبويالرسك

كاسكالم-!!4-"لا؟!"كاكا.ثوكاكاتج"كاصلمبيرئوملىوزر"س!ش!دنرر.!!الى!!حك!لى!برثا:كاومنينتكثسلسور

؟رر،كا!-لا*آللا؟ا*ي!3كا3ونزظرتوبودكاملما

سيسكلحر؟ض؟!،أذنولبواءلأشولأأخراء!اعنحلسساليمضليء.-فاأ؟الي!يتتاريمييروءصكا)حزكا+رزلمح!لأ-لى!ا-تيولحوشكا

.ت،ح!سجلو.،لملمكا،لا!!م-كحه

المحربر.كاادبر!ءاممبرالمحإ*لودولوكلملاكاو.أبما،!ا!استأ----

ألاشعه؟9؟كاصشألسك"د!!!لز؟ص!!راشلمحرسد!!رلأورر.-ص.لار!"الا

ءع/ع؟ععععءصهـ--3-لا؟.*ع!ءكاكم-شيعوكو

-إروتخور-ي!ح!ا1/إختوء.اورنبور،!!را!.ا

لبمي!لاوو4روبور-3-.ءا!صكا،،.*-و03مك!صعلم

سوكومينقرمايسد

لا.!لأل!كا؟لمحودمنرالني37سس!ء،ورع/-!ئالمككاىء،ء3!سص!ى!،!-لاص!ل!ء!؟/أء

لألألأبر4؟لم.-د.لغ!!*!/لمع!؟لأع!!!7/بسو؟رجمبيبر

لسرد1-صىير!رر!

!،كوبيالسل!،اي()نا

3*!ر.\عحممحص.اثا.كا-لم

كا//!3ءش3"ماهاممكال!آى-ص!كاأإصبماممماركالثلص!كاءكالا!ء
3-ير*!صلأ"دسا-.!سعء!ا3ءل!هبزةتا!و!ثم!ءحراإ!صد!كاا/لةيهظ!3ء،داغلوكور.ص3

!كظ؟كاءالألأعخكاور،!حزا\أكلاح!عكالأ+4!!كا،ءببنلورء،،\أ-نحز،+*3لاالإزا10

ء؟"بر!،لإ3ء"صكا،!؟3.كأح!هـ"ص!شاخنوش!ك.سارععل!سو!سكرحوروك

يم-ءكاصقونمنزصس3كا؟كا-س3طورسمجايتلأ--9كاايرنجحزلملمرعلمئوفوثارام!تيابيفكاءبرسميال!نسكبر!!ى،..راذاكدحص

-!ءىهـ،!!!صعكا،كلزلإ*-ثسياثو!!كا+كا+.ع3،!بملأاتالىبر/،!برهـ؟!-6؟!وكاهـالمغسثارزا!كام!يوجوسرا!ادكاكا

بر؟ي!كحثر؟قي/كا!شإسلاراح!!!+--لأءرا،نوكو!!اورداكزل؟!،!إلحث!د%زو-.روكا

7!فيكا-!3كاأأ-؟"ص!3-!"!!ى1"/!!دلفيالقع"!!و؟جم!الال!لم!33ا،!ع33/هوور

كا!ءلالأءدإكوصنم--لاص!"ر،داعفبد!ع-شاجمؤاور!جن!ثىلأ!خ-نثا+حكبرلاص!*كاءقيالثا-/ء

ك!،!ير!يروكاء؟؟،!ور"ير!!ء؟كاد-3-،-!عكاأرفا3ستتاكم!!3!كس!اور!.كئسار!!كغالازنتا3سص!،ساس-كح!لم!"!93لاخك!9ورأكقمدي!ص:33كاكاور

-!بن!!صزو+ير-خ3ر-خاتىجور.عإثاد*!!فا.اص!ع*عء!!!صلأ.-3ص3كهوكثونكاكاكا-قي

كاغسكا!"ىكاقيء!كاعءكا!31ء3س-ل!ءلأ-ء-33لأكاوكازر!لمح!!!!د3لأكاءص7"كا!-و-حد3كا

ميل.:45

الدولبةالحدودفي!رجعالس!تالخريطةهده
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وحلت،أخيتاوقد،الإنسانلحقوقكثيرةانتهاكات

الداخليالأمنشؤونتتولىإحداهما:وكالتانمحلها

وتسن.الأجنبيةالاستخباراتتتولىوالأخرىوخدماتها،

منها.العديدأجيز،المواطنينحقوقلحمايةقوانينالآن

.النوابمجلسعليهويواف!تالعامالمدعىويرشئالرئيص!

فيمحكمةأعلىوهى،الدستوريةالمحكمةتبحث

القوانينشرعيةفيأم،299عامفيأسستالدولة

عمليلتسنالرئيسعلقأم399عاموفى.الروسية

ينتخبالمحليةالشعبمحاكموفي.الد!شوريةالمحكمة

لجنةشكلتوقد.سنواتخمعسلمدةقضاتهاالشعب

حدوثويمكن،القضائىالنظامفىإصلاحاتلإجراء

مستقبلا.المحاكمهذهوظائففيواسعةتعديلات

)السابق(السوفييتيالإتحادكان.ا!لسلحةالقوات

جنديملاي!ت4منأكثرقوامهبلغالعالمفيجيم!أكبر

الاتحادانهياروبعد.كافةالجيشقطاعاتفيعملوا

الدولكومنولثإلىالجيشقيادةتحولتالسوفييتي

روسيا-ضمنهامن-جمهورياتعدةأعربقثم،المستقلة

مأ!2!عاموفيبها.خاصجيشتكوينفيرغبتهاعن

السوفييتيةالقواتلاستيعابجيشتكوينفىروسيابدأت

تم!كأخرىجمهورياتوثلاثروسياواتفقت.السابقة

وأوكرانياالبيضاءروسيا:وهيالنوويةالأسلحة

إلىالنوويةالأسلحةإعادةأوتدميرعلىوكازاخستان

الولاياتمعروممياوقعتوقد.!شواتسبعخلالروسيا

الأسلحةانتشارمنللحدمعاهدةالأمريكيةالمتحدة

الاتجاههذافيالمضيعنأوكرانياتقاعسلكن،النووية

أما.أخيراموافقتهاعنأثمرتجديدةمباحثاتإلىأدى

روسيابينخلافوقعفقد،البحريللأسطولأضسبةبا

وبعدالأسود.البحرأسطولملكيةحولوأوكرانيا

بينمناصفةالأسطولتقسيمعلىاتفق،مضنيةمفاوضات

الدولتين.

السكان

051و)00.638حوالىروسياسكانعدديبلغ

ذإ،منتظمغيربشكلالبلادفيالسكانويتوزع،نسمة

بينماالبلادمن)الأوروبي(الغربيالجزءفيمعظمهميعيمته!

.والوعرةالنائيةالشرقيةالمناطقفياسمكانيقل

شعبمن83%حواليينحدر.السكانيةالتركيبة

الشعوبإلىينتميعرقوهذا.روسيأصلمنرو!سيا

أهمها:قومية001منأكثرروسيافيويعيعث!السلافية

البيضوالروسوالبشكيريينوالأوكرانيينالتتارمجموعات

الأقاليمفيمعظمهمويعيش.والشيشانيينوالمولدوفيين

فيصغيرةمجموعاتتوجدكما،الذاتيالح!صمذات

لثقافاتاضطهادفترةوبعدالإسكيمو.مثلسيبريا

،للروسخاصةامتيازاتالحاليةالحكومةمنحت،الأقليات

بعضعندللا!شقلالالرغبةتناميلمواجهةوذلك

.ال!جناس

الجنسمنالروسيةالعرقيةالأصولتنحدر.الأسلاف

آلافعدةقبلأوروباشرقيفييعيشكانالذي،السلافي

إلىالسلافيينالهجرأتقسمتالزمنومع.السنينمن

والسلافالشرقيونالسلاف:هيجماعاتثلاث

إلىأصولهمالروسويرجع،الجنوبيونوالسلافالغربيون

فىظهرواالذينكييفروسوهمأصشرقييناالسلافدولة

الميلاديمما.التاسعالقرن

تبير.السكانيةالكثافة

يدالسكاليةالكثادةالحريطهة

الشع!معطميعيمقروصيا.

أجلادام!العربيالقسمفي

المناطقليالسكالىيقلبيمما

والمترقية.الوسو

الريسيةالمدن

س!مة.مليولى2مىأكئر.

لسمة.مليور2صألل.

ال!سا!عددالسكا!عدد

ميل!لكل2كملكل

ء12أكترم!05أكزس

125إلى06م!ء.إلى25ص

06إلى25س25إلى01ص 52إلىهص!01إلى2ص

م!دأثل-2سأثل

!*-سء-كا-؟؟لأ-!زروررراخخرو،!كحرو،!س

كا)-ظ-،لأيو!ءد3-!-لا3-!كا+ت-!:-ظ:-زرزر3ءقي-ئن

حو!اخغ-)---7.!زر-رز!-برلح!لأ/ص-بر-،شويمشيأاححر

3؟تم-سلاءحلاأ!لا!--أغئم-عص--كا!س-تهكرإ)

-!لا3!!-!-ص---+عيم-لأحوعحجبص،كا!--م7ف.

لا*-لأجصبيكاكيماكمىفي!ئر؟.7-صسا!!--!ء-!ء-عكالأ،؟)كاس

4ص/ؤ-،لأ)اوصلحاناسالرولم--!---ور،،كاص-لى-لا!فيكاكا،:عكاولن!حر!إيالم- "ء،-ع-ح!يمدكبملأس!دى-لاإورص-و

كار3كاص!مىي!ز!ه!أد/-!ص3-لاأد.،)صصكا3ى؟سكاء-،كاكا-لموخ!

يرء*صومئص!ا+

سنو!كاء!انس!ر!.3سسيشييعينكىإي!كوووصكا133!!!رءحم

؟الى-دس!،كاكاكاىحلاحرن-*ض!

ع"!1ح!كا!إبرصصلا!.لماإيهنكىرودثرع"!6فيا

تر!لمسح!صكا-!ءصأاع--ىا-عيصر7!اس-!ص

!س1ء7!ر-إك!زر!!ح!ئؤلم!!سلمكا!6-بن!/ا

مم!33!3ء،!7قي-في"9!كالأكا!ع-ب!باو(،ا!بر

لأ--حي!س-درر*1لمول؟!9-صءصخإلا1
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ومازالت،المدنفىالسكان*يينتضمالسكنيةالسحابناطحات

السكن.مشكلةمنتعاليالمدن

غزواتمنمتكرروبشكلكثيراكييفروسعانى

.والمغولوالبولوفيتالبيسنيق،ذلكفىبماالامميويةالقبائل

إلىالهجرةعلىالناسبعضالمتكررالمغوليالغزوأجبروقد

التيالأماكنتلكوكانت،وسلامةأمناأكثرأماكن

وأصبحت.الحاليموسكوموقعمنقريبةالغاباتتكسوها

.الميلاديعشرالرابعالقرنفىمهمةروسيةدولةموسكو

الوقت.ذلكمنذروسياقلبفيالمنطقةهذهظلتوقد

فيامشوطنتقدالأعراقشتىمنجماعاتهناكوكانت

التوسعبدأعندماعشر،العسادسالقرنمنذخاصةروسيا

والالمشعمار.العطم

ثلاثولها،الرسميةالدولةلغةهىالروسية.اللغة

واللهجةالشماليةاللهجة:هىرئيسيةإقليميةلهجات

الاختلافاتتعيقماوقليلا.الولممطىواللهجةالجنوبية

السيريلية.بالحروفالروسيةاللغةوتكتب.الفهمالصغيرة

بالروسيةوتتحدثالخاصةلغاتهاوللأقلياتالالفباء.انظر:

ثانية.لغة

المعيشةأنماط

سيطرتهاتفرضالحكومةكانتاسموفييتيالحكمإبان

فىتتدخلوكانت،الدولةفيالحياةمظاهرمنكثيرعلى

طرأتالسوفييتيالنظامأنهيارومع.والفنونوالتعليمالأديان

والريف.المدنفيالروسيالشعبحياةفيكثيرةتغييرات

.المدنفيالروسمن75%حوالييعيش.المدنحياة

علىمنهاكلسكانيزيدمدينة35منأكثروهناك

فإنبطرسبرجوسانتموسكوأما،نسمة005).00

وتعاني.نسمةملالمجينالأربعةيتجاوزمنهماكلسكان

السكنوقلةالريفمنالوافدةالهجراتمنالروسيةالمدن

الثانية،العالميةالحربخلالالمبانىمعظمدمارمنالناتجة

مما،ضخمةبناياتفيصغيرةشققفيالناسويتكدس

أما.والمطابخالحماماتاستخدامفيتشتركالعائلاتجعل

وتفشيالصناعيةوالمنتجاتوالخدماتالغذائيةالموادنقص

الظاهرةالسماتمنأصبحفهذا،والتلوثبأنواعهاالجريمة

.ام199عامبعدالروسيةللمدن

يصطفونالمتسوقون

الغذائية.الموادلشراء

أصمحتوالصفوف

المددفيمألوفةظاهرة

منتعافطاقيالرو!سية

العدائيةالموادفىنقص

والبضائالامشهلاكية.
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تجيعالمفتوحةالأسواق

الفلاحينمنتحات

بثمنولكنالطارجة

فيالسوقوهذا.أعلى

ديكراسنودارمدينة

روسيا.غربيشمال

المناطقفيالروسيمالشعبمن25%حوالييعيع!

الحكومةانورغم.منفردةعائليةمساكنفيالريفية

الشقق،نظامعلىسكنيةمبانبإنشاءقامتقدالسوفييتية

فىنقصمنتعانيزالتماالنائيةالمناطقفىالبيوتفإن

فيوانخفاضالصحيةوالت!ديداتوالكهرباءوالمياهالغاز

الغذائيةالموادأما.والثقافيةالصحيةوالعنايةالتعليمنوعية

.المدنمنأكثرهنامتوافرةفهى

فييعملونسالقا،الريفسكانكان.الريفحياة

الاتحادانهياروبعد،الحكومةتديرهاضخمةمزارع

وسمحت،المزارعهذهمنالحكومةتخلصتالسوفييتى

.المزارعونيملكهاخاصةمزارعبتكوين

عاديةملابسالروسيالشعبمعظميرتدي.الملابس

ويتكالب.الأسواقفيقليلمنهاالمعروضلأن،بسيطة

وغاليةنادرةولكنها،الأجنبيةالملابسشراءعلىالناس

فىاللباسوشكلنوعيةعلىالباردالمناخويؤثر.الثمن

ملونينوبلوزةقميصمنالتقليدياللباسويتكونروسيا،

منمصنوعةوأحذية،زاهيةألوانذيمطرزرأسوغطاء

قلماولكنالأشمجار.بعضلحاءمنيصنعقوينسيج

حاليا.الناسيلبسها

ومشبع،دلممالرولميالطعام.والشرابالطعام

والخضراواتوالخبزبأنواعهااللحوممنويتكون

منكبيرةكمياتالروسيالشع!ويستهلكبأنواعها.

إقبالاالروسيةالاطباقمنكثيروتجد،الألبانمنتجات

،اللذيذةالأكلاتهذهبينومن.الختلفةالشعوبلدى

رقيقةفطائرمنتتكونالوجبةوهذهبلييس،مايسمى

علىالمطهياسمالمونسمكوبجانبهاالبانكيكمثل

الحامضواللبن،المحشياتبعضتصحبه،الدخان

والفطرالبصلمعالمطبوخةالبقرياللحموشرائح

ومن.الحام!ضالبنإناءفيكلهاوضعتوقد،وغيره

والخضراواتالبقرلحمحساءالشهيةالأخرىالأطباق

الإفطاروجبةوتتكون)الملفوف(.كالكرن!المحشوة

وشناول.ومربىوزبدةوخبزوسجقوعصيدةبيضمن

النهار.منتصففيالرئيسيةوجبتهمالناسمعظم

والحساءوالمقبلاتالسلطةمنتتكونالوجبةوهذه

القمحفطائرأو،البطاطسمعوالسمكواللحم

وفي.الحلوةوالفطائرالمعلبةالفواكه:مثلوالحلوى

فىخفيفةوجباتالروسمعظميتناولالأمسيات

غاليةفهيالقهوةأما،بكثرةالشايويشربون.عشائهم

المشكلاتأهممنالكحولإدمانمشكلةوتعد.الثمن

الروسية.الاجتماعية

الاتحادفيمجانياالعلاجكان.المحيةالعناية

بتقديمتهتمالحاليةالحكومةومازالت،السابقالسوفييتي

كبيرعددروسياوفي،للسكانالصحيةوالرعايةالعناية

هناكولكن،والمستشفياتوالممرضينالأطباءمن

الدواءتوفروعدمالمنخفضةبالأجورتتعلقمشكلات

بدأوقد.الصحيةالرعايةفيالخبرةقلةوأحياناوالأجهزة

فيالصحيةالرعايةمجالفىيساهممؤخراالخاصالقطاع

روسيا.
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أنواعأكثرالقدمكرة

رومميافيشعبيةالرياضة

منالعديدلهايوحدالتي

الترفيهيةوالمراكزالاندية

الأخرىالرياضةوأماكن

والكبار.للأطفال

ولعبوالقراءةالتلفازمشاهدةالروسيحب.الترويح

وممارسةوالمتاحفوالمسارحالسينماوارتيادالشطرنج

الختلفةالرياضيةالأنشطةالحكومةوتشجع.الرياضة

أنواعأكثرالقدمكرةوتمثل.الرياضيةالفرقوخاصة

والرياضاتوالجمبازالسلةكرةتليها،شسعبيةالرياضة

الدراممية.المراحلجميعفيالرياضةوتعلم.الشتوية

والملاعبالرياضيةالأنديةمنالعديدروسيافيويوجد

فيوالتنزهالاستجمامالروسويحب.الترويحوأماكن

البلطقوبحرالأسودالبحرسواحلعلىالجميلةالأماكن

الفولجا.ونهر

الأديانيعاديالعسوفييتيالاتحادكان.الدين

الشعبحياةفىأهميةذاتبقيتلكنهاويحاربها،

العشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةوفي.الروسى

كمامرتاديهاعددوارتفع!أملاكهاالكنائساستعادت

منالسابعفيالاعمالوتعطلالدينيةالمؤلفاتعددارتفع

إليهينتميالذي،الروسالأرثوذكسبعيدللاحتفاليناير

الإسلاممثلأخرىأديانوهناك،الروسيالشعبمعظم

الكاثوليكالرومانمثلنصرانيةومذاهبواليهودية

والبروتستانت.

التعليمفيتتحكمالسوفييتيةالحكومةكانت.التعليم

ومنوانتشارها،وتطورهاالاششراكيةلتقدموسيلةباعتباره

وما.والكتابةالقراءةيعرفونتقريباالروسجميعفإنثم

اتيحتكما،السابقفىكانكمامجانياالعامالتعليمزال

المناهجعلتغييراتجاهوهناك.خاصةمدارسلإنشاءالفرصة

الاقتصاديةالتوجهاتلمواكبةالطلابلأعداد،المدرسية

الروسيةالقومياتومصالحرغباتلتلبيةوأيضاالجديدة

الختلفة.

17-6عمرمنسنةأالمدةبالمدارسالأطفاليلتحق

للمرحلة!شوات9منبالمدارسالدراسةومدة،سنة

بعدهاالطالبيختار،المتوسطةللمرحلةوسنتانالابتدائية

والمدارس.المهنيةبالمدارسأوالثانويةبالمدارسإماالالتحاق

موادإلىبالإضافةوالرياضياتالعلومعلىتركزالثانوية

شعلمهاالتيالأجنبيةاللغةهيالإنجليزيةواللغة.أخرى

المهنيةالمدارسمنالهدفبينما.واسعنطاقعلىالروس

الصناعةمجالاتفيمهنيينللعملالطلابتدريب

تقدمالدولةفإن،الشهاداتإلىوبالإضافة.والزراعة

امتحاناتفيالمتفوقينللطلبةوالفضيةالذهبيةالميداليات

والمعاهدبالجامعاتالناجحونويلتحق.العامةالثانوية

أكبرموسكووجامعة.عالمعهد005روسياففيالعليا،

بمدارسيلحقونفإنهم،المتميزونالأطفالأماجامعاتها.

والفنونوالفيزياءوالرياضياتالعلومفيهايدرسون،خاصة

للمعوقين.خاصةمدارستوجدكماواللغات

وقتاالمتاحففىالروسيقضي.وا!لكتباتالمتاحف

منأكترفهناك.المتقدمةالدولفياخرشعبأيمنأكثر

فيالتاريخىالمتحفأهمهاالبلاد،فيمتحفا066

المركزيالمتحف:مثلأخرىمتاحفتوجدكماموسكو،

سانتفيالفنونومتحفالمركزيلينينومتحفللثورة

فيالفنيةالمجموعاتأكبرمنواحدةيضمالذيبطرسبرج
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المدنومعظممكتبة62).00حوالىبهاوروسيا.العالم

البلادفيتوجدكما،عامةمكتباتبهاالكبيرةوالقرى

تديرهاومكتباتمعينةموضوعاتفيمتخصصةمكتبات

والمكتبة.المدنيةوالمنظماتوالنقاباتوالمدارسالمصانع

جوركيمكتبةوهناكالبلاد،فيمكتبةأكبرالروسية

السياسية.العلومأكاديميةومكتبة

الفنون

أيامإلىيعودرومميافىالفنونتاريخأنمنالرغمعلى

نالتأعمالأيقدموالمالروسالفنانينفإن،الأولىالدولة

تبوأتحينعشر،التاسعالقرنأوائلحتىعالميةشهرة

والدراما،والباليهالموسيقىمجالفىرياديامكانارو!ميا

علىوالرساميينالنحاتينمنعددبرزكما،والأدب

.الأدب،الروسىانظر:.العالممستوى

واضحاالمحليةوالتقاليدالغربيالنفوذأثريظهر.العمارة

البيزنطيالمعمارألمسلوبوترك.الروسيةالعمارةفنفى

فلاديميرالأميرأنضماممنذالروسيالمعمارفيبصماته

فيذلكويظهرم889عامالبيزنصالمذهبإلىالأول

سانتكاتدرائيةفيكماالجميلةالقبابذاتالكنائس

الفن.،البيزنطيانظر:موسكو.فيباسل

فيالحكمالكبيرالأولبطرسالقيصرتولىوعندما

الغربية.أوروبامعمارفنونأدخلأم682عامالبلاد

أم307عامبطرسبرجسانتمدينةبطرسشيدوعندما

تصميمفىللمشاركةالغربيةأوروبامنمعماريينجلب

منالكرملينويعدوفرنسا.إيطاليامنوخاصة،المدينة

علىالمبنىويحتويروسيافىالمعماريةالأعمالأشهر

الممتدةالفترةخلالشيدتأخرىومبانوقصوركنائس

الحالي.القرنمنتصفإلىعشرالخامسالقرنأواخرمن

مبانحولقبينماالمبانيبعضفيالحكومةأعضاءويسكن

الكرملين.:انظر.متاحفإلىأضى

القرنمنتصفإلىالروسيةالموسيقىكانت.الموسيقى

صوتيةموسيقىمنأساساتتكون،الميلاديعشرالثامن

الموسيقىأداءوفيالطقوسإقامةعندالكنسيةفيتؤدى

-1741)إليزابثالإمبراطورةعهدوفي.الشعبية

بعدوخاصةتزدهر،الدينيةغيرالموصميقىبدأتام(762

الموسيقى،لتعليمأم757عامفيالفنونأكاديميةإنشاء

عهدوفي.وشعبيةإقبالآعهدهافيالإيطاليةالأوبراولاقت

مجموعةأولظهرتأم(697-1)762الكبرىكاثرين

إنشاءويعزى.مجلداتأربعةفيالروسيةالشعبيةللأغاني

ميخائيلإلىالكلاسيكيةللموسيقىمتميزةروسيةمدرسة

حينعشرالتاسعالقرنوأواسطأوائلفيوذلكجلينكا،

مستفيدأالموسيقيةأعمالهفيوالدينيةالشعبيةالموسيقىمزج

رائعتهفيكماروسيا،تاريخمنموضوعاتمنأيضا

كتبهاألممطورةعلىتعتمدأوبراوهيوليودميلا،رسلان

التاسعالقرنأواخروفي.بوشسكينألكسندرالروسىالشاعر

منموسيقيونوظهرالروممية،الموسيقىازدهرتعشر

رمسكي-ونيكولايمسورجعسكيموديعست:أمثال

وألكسندرتشايكوفسكيإيلتشوبيتركورساكوف

الالية،والموسيقىالأوبراتمنكثيراألفواوقد.بورودين

الروسىالتاريخأساسعلىقامقد،أعمالهممنكثيروكان

العشرينالقرنبدايةوفى)الفولكلور(.الشعبيةوالقصص

سترافنسكيوإيجور،راتشيانينوفمميرجيلمنكلاشتهر

مؤلفاتعدةسترافنسكيكتب.الموسيقيةلمؤلفاتهمعالميا

النارطائرذلكفيبما،الباليهفيكبيرةمكانةذات

الربيعوشعائرأم(119)وبتروشكاأم(019)

أم(.19)3

نطاقعلىالشهرةيكتسبالروسيالباليهبدأ.الباليه

ومن.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيالعالم

فيكيروفباليههذا،يومناوإلىالرائدةالباليهشركات

انظر:موسكو.فيالبولشويومسرحبطرسبرجسانت

باليه.مسرح،البولشوي

لأغراضيستخدمالرسمكان.والنحتالرسم

بتزيينالرسامونفقام؟العشرينالقرنأوائلحتىدينية

تعتبر،وموزييكحائطيةبرسوماتالكنائمم!داخل

العالميةالحربوقبيل.الروسالأرثوذكسعندمقدسة

الفنبحركةمتأثراكبيراتطوراالروسىالفنشمهدالأولى

بعضعاشإذ،الغربيةأوروبافيظهرتالتىالحديثة

فيكاندنسكيوفاسميلي،شاجالماركأمثالالرسامين

طوركما.هناكالأخيرهذااستقرحيثالغربيةأوروبا

الذيالتجريديالفنمننموذجينرولميافيالرسامون

لعوم،جابو،انظر:محدد.بموضوعيتميزلا

فاسيلى.،كاندنسكي

والمناخالسطح

ذإ،المساحةحيثمنالعالمفيدولةأكبرروممياتعد

ضعفتقريباوهى2،أكم.7ء004/70مساحتهاتبلغ

رحلةوتستغرق.المساحةحيثمندولةثانىكندامساحة

فىفلاديفستوكوميناءالغربفيموسكوبينبالقطار

التوقيت.أقاليممنثمانيةعبرخلالهاتمرأيامسبعةالشرق

أربعةإلىرومسياتقسيميمكن.الجغرافيةالأقالم

تعتمدالتيوالنباتاتالتربةظروفأساسعلىنطاقات

واسعةأحزمةالنطاقاتهذهوتشكل.المناخعلىأساسا

واضحةانتقاليةمناطقبينهاتفصللاروسيا،عبروعريضة

التندرانطاق-ا:الجنوبإلىالشمالمنهيوالنطاقات



953روسيا

شبهالنطاق4-السهوبنطاق3-الغاباتنطاق2-

والجبلي.ال!حراوي

والتندراروسيا،شماليأقصىفيالتندرانطاقيقع

قصيرمناخذاتالأشجار،منخاليةسهولعنعبارة

التربة.خلالهتتجمدالبرودةقارسالشتاء،وطويلالصيف

وتسمىالنطاقمساحةنصفالتجمددائمةالتربةوتشكل

السكانعدديقلالقاحلةالأماكنهذهوفى.الدائمالجليد

قزميةوأشجارقصيرةشجيراتمنالنباتيةالحياةوتتكون

القطيوالثعلبالرنةمثلحيواناتفيهاوتعيم!والحزاز،

واللاموس.والقاقومالبريةوالأرانب

ويعرف.الغاباتنطاقالتندرامنالجنوبإلىيقع

الأشجارتكثرحيثالتيغا،باسمالنطاقمنالشماليالجزء

وتربة،والبيسيهوالتنوبوالصنوبرالأرز:مثلالصنوبرية

الجنوبىالجزءأما.تصبدلزراعةلاالتيالفقيرةالبدرول

الصنوبر:تشملالتيأشجارهبتنوعفيتسم،النطاقمن

التربةأما.أخرىوأنواعاوالبلوطوالقيقبوالبتولاوالحور

الأماكنتلكفيخاصةالمناطقبعضفيللزراعةفتصلح

حيواناتهناوتعيش.ورطوبةاعتدالأأكثربمناختتمتعالتي

واسمناسطوالغزلانوالرنةالبنيالدبمثل،متنوعة

.والقندس

الغاباتنطاقمنالجنوبإلىالسهوبنطاقيقع

تغطيهاوسهولمروجمنمنهالشماليالجزءويتكون

شاسعةبراريمنالجنوبىالجزءيتكونبينما،الغابات

تشيرنوزيمالسوداءالتربةتوجدوهناالأشجار،منخالية

ولذلكوأخصبها،رولمحيافيالتربةأنوأعأجودمنتعدالتي

فإنهاالحيوانيةالحياةأما.زراعيةالسهوبأراضيمعظمفإن

والجرابيع.والظباءوالسناجبالطيور:منتتكون

الصحراويشبهالنطاقيقعرومسياجنوبأقصىفى

لتباينومناخهتربتهبتنوعالنطاقهذاويتسم.والجبلى

شسبهالمنخفضاتالنطاقهذاويشمل،التضاريس

جباليشملكما،قزوينبحرحولالجافةالصحراوية

الخضراء.الكثيفةوالغاباتالرطبالمناخذاتالقوقاز

تضاريسية،أقاليمخمسةإلىروسياالجيولوجيونقسم

الذيالسابقالتصنيفعنوتختلفبينهافيماتتباين

إلىالغربمنالأقاليموهذه.والنباتالتربةعلىيعتمد

الأورالجبال2-الأوروبىالسهل-ا:هيالشرق

الوسطىسيبرياهضاب4-الغربيةسيبرياسهل3-

الشرقية.سيبريامرتفعات5-

روسيامنالأعظمالجزءيكون.الأوروبيالسهل

والسهل.بالسكانازدحاماأجزائهاوأكثرالأوروبية

تتخللها،أجزائهمعظمفىمنبسطةأرضالأوروبي

الرغموعلىالبحر.سطحفوقام08تتجاوزلامرتفعات

معظمعلىيحتويالإقليمفإن،الطبيعيةللموأردافتقارهمن

الإقليمأجزاءمعظمالغاباتوتغطي.الروسيةالصناعات

بالسهلوتحف.الختلفةالحيواناتمنالعديديرئفيهالذي

القوقازجبالقزوينوبحرالأسودالبحربينماالجنوبمن

الأوروبيةالقارةفيقمةأعلىإلبروس،جبليوجدحيث

البحر(.سطعفوقم.5)642

الزراعيةالأرضنطاق

روسيامنيمتدعبرالغنية

وفى.الغربإلىالشرق

العماليقومالصورة

بحصدالزراعيون

فيالقيممحصول

الذيالأوروديالسهل

الجزءمعظميشكل

رومميا.منالأوروجمط
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المدن.القاميمساخهاس!بباستعلالهايصعب،قيمةمعدليةمواردعلىتحتويولكنهاوالهصابالجبالسمقفرةمناطقالشرقيةشريامرتفعات

الشرقية.مميبريامرتفعاتربوعفيمتماثرة،الصورةفيتظصالتيكهذهالصغيرة

اسياقارتيبينالتقليديةالحدودتشكل.الأورالجبال

الاسيوية،وروسياالأوروبيةروسيابينثمومنوأوروبا

إلىارتفاعهامعدليصلمرتفعاتالحقيقةفىوهي

مثلبمعادنغنيةوالجنوبيةالوسطىوأجزاؤهام،061

مناطقهاأكثرمنهالأوسطالجزءجعلت،والنحاسالحديد

الختلفة.والصناعاتبالسكانازدحاما

المنبسطةالأقاليمأبرزمنيعد.الغربيةسيبرياسهل

كم2مليون6.2منأكثرويغطي،العالمفيالسطح

ويصرفالبحر.سطحفوقأم05عنيقلوبارتفاع

القطيالمحيطفييصبالذيالأوبنهرنظامالسهل

كثرةإلىأدىمماهنارديءالنهريوالتصريف.الشمالي

الإقليمويشهد.الشماليةأجزائهفىخاصةالمستنقعات

ومن.الطيعىوالغازالنفطمنثروتهبسببكبيراتطورا

يبيرسك.ونفوزأومسكمدنهأهم

القطبىالمحيطنحووتنحدر.الوسطىسيبرياهضبة

ارتفاعهامعدلويصلجنوئااتجهناكلماوترتفع،الشمالى

جبالوترتفع،عميقةأنهارسطحهاوتخترق،م061إلى

الطرفطولعلىم.0353منأكثرإلىوسايانبيكال

معظمالكثيفةالصنوبريةالغاباتوتغص.للهضبةالجنوبى

بالإقليموتوجد.قاريمناخيسودهالذيالإقليمأجزاء

كرازنويارسكمدنهأهممن.غنيةمعدنيةرسوبات

ركتسك.وا

جبالمنتتكونمعظمها.الشرقيةسيبريامردفعات

جزءامكونةم)00.3إلىالجبالوترتفع،مقفرةوهضاب

الساحلطولعلىتمتدالتىالجبليةالسلاسلمجموعةمن

شبهوفي.لهالمتاخمةالجزروبعضآسيالقارةالشرقى

إلىأعلاهايرتفعنشطابركانا52يوجدكمشاتكاجزيرة

منالمنطقةيسودالذيالقاسىالمناخويمنع.م4ر075

أهمومنالإقليمبهايزخرالتيالمعدنيةالثرواتاستغلال

وخباروفسك.فلاديفوستك:مدنه

دوراالكبرىرومياأنهارتؤدي.والبحيراتالأنهار

العديدةالقنواتشقبعدوخاصة،والتجارةالنقلفيمهما

يصبالأنهارهذهبعضولكنالأنهار.هذهبينتربطالتي

فىخاصةالأهميةيفقدهامماالشمالىالقطبىالمحيطفي

وآموروينيسىوالأوبلينا:هيالأنهاروهذه.النقلمجال

فيشهور9-7منتمتدلفترةتتجمدسيبرياأنهاروكل

ينبعالذيالفولجانهرالأوروبيةروسياأنهارومن.اسشة

كم/5313لمسافةويجريموسكوغربيفالدايتلالمن

بعدروسياأنهارأطولمنويعد،قزوينبحرفيليصب

الذيالدوننهرأيضاوهناككم(.004.4)لينانهر



تغطيالكثيفةالغابات

روسيامنالشماليالجزء

حتىأوروبامنامتدادا

تغطيكما،الهادئالمحيط

سيبريا،منكبيراجزءا

الواسعةالغابةهذهوفي

.السكانيقل

بحيرةأعمئبيكالبحيرة

سيبريا.فيوتقعالعالمفي

إلىعمقهاويصل

ويعيشمتراأ62"

البحيرةدينصغيرمجتمع

بها.المحيطةوالجبال

361روسيا

ونهر،بقناةالفولجابنهرويرتبطالأسودالبحرفييصب

الشمالى.دفيناونهر،قزوينبحرفييصبالذيالأورال

عددهايبلغالتيالبحيراتمنبالعديدأيضاروسياتعج

أكبريعدالذيقزوينبحرأكبرها،بحيرة002!...

عمقهيصلمالحبحروهو.العالمفىداخليمائيمسطح

سانتقربلادوجابحيرةأماالبحر.تحتم28إلى

تبلغمساحتهافإن-أوروبابحيراتأكبر-بطرسبرج

تعدالتيبيكالبحيرةتوجدسيبرياوفي2.أكم7و307

.أم،062عمقهايبلغإذالعالمفىبحيرةأعمق

الذيالقارسالطويلبشتائهاروممياتشتهر.افماخ

نابليونجيوشمثل،حركتهموشلالغزاةصدفيساعد

وفي.الثانيةالعالميةالحربإبانهتلروجيولقام812عام

فيأشهرخمسةلمدةالأرضالثلوجتغطيموسكوإقليم

إلىالشماليةروسياأقاصىفىالثلوجفترةتمتدبينماالسنة

منالضئيلةالنسبةفإنولذلكأشص.ثمانيةمنأكثر

أقصرنموفترةمنتعاني،للزراعةالصالحةروسياأراضي

حالةفيروسياأراضينصففيفالتربة،كافيةغيروأمطار

وبحيراتهاالبلادسواحلمعظمأنكما،دائمتحمد

السنة.شمهورمعظمتتجمدوأنهارها

فىالشديدبالتباينيتسم،قاريمناخروسيامناخ

شمالففيوالشتاء.الصيففصليبينالحرارةدرجات

)فيرخويانسك(العالمفىمنطقةأبردتوجدسيبرياشرقي

م46منأقلإلىينايرفيالحرارةمعدليصلحيث

تحتم68إلىوصلتدرجات)سجلتالصفرتحت

وقد،م61إلىيوليوفىالحرارةدرجةتبلغبينماالصفر(

فيحراريمدىأعلىإلىمشيرااحيانا،م538ترتمإلى

العالم.

،ومعتدلقليلبينتترأوحفإنها،التساقطكميةأما

أجزاءوبعضالاوروبيالسهلعلىالأمطارمعظمفتهطل

الداخليةالمناطقنصيبيقلبينما،الشرقيةسيبريامرتفعات

فيالتساقطفيكونسيبريا،ووسطغربيفيأمافيها.

السنة.فيسما02إلىتصلغزيرةثلوجشكل



روسيا362

سطقةالثلوجتغطيروسيا.أجزاءمعظمفيطويلباردالشتاء

موس!صفييتسارعاالصورةتمير.السنةليأشهرحمسةلمدةموسكو

الشتاء.خلال

الشرقيةسيبرياومرتفعاتالأورولىالسهلفيالأمطارأكثرتهطل

فيشاسعةمناطقوهماك.الجنوبيةالحدودطولعلىالممتدةوالجبال

المطر.منقليلفيهايسقطالداحليةالأجزاء

ليالمناطقأبردبينمنتعدسيريا،يترقىفيينايرفىالحرارةدرحات

الغرليةالمساطقأقصىوفيالصمر.تحتم68إلىتنحفضإذالعالم

الصعر.تحتم21منأكثرإلىالشتاءفيالحرارةتحخفصروسيامر

قتصادلاا

النظامظلفيالمركزيةللحكومةالتابعةالوكالاتكانت

تقريبا.البلادباقتصادشعلقماكلتخططالتيهىالسوفييتي

والمزارعالمصانعجميععلىوتسيطرتملككانتفالحكومة

الحكومةيدوعلى.ممنوعةالخاصةالأعمالوكانت

عملاقإلىزراعيةدولةمنروسياتحولت،السوفييتية

صناعةمثلالثقيلةالصناعاتشهدتفقد.صناعي

وتقدمسريعا.تطوراوالصلبوالآلاتوالتشييدالكيميائيات

معظمفى.لأخرىمنطقةمنروسيافييوليوديالحرارةدرجةتتباي!

شمالفيم38إلىترتفعوقدم61سأكتريباإلمعدلالبلاد

الشمالي.القطيالمحيطجزرفىالصفردولىوتنحفضمميبريا،شرقي

موادمنوالمزارعالصناعاتتحتاجهماالحكوميةالوزارات

ولمننوعيتهوتقررالإنتاجحصصتحددكما،ومعداتخام

المركزيالتخطيطهذانتائجمنوكان.المنتجاتتباع

مكاسبوحققهائلاتقدماالصناعىالتطورشهدأنالصارم

إلىالصناعةتقدممعالمركزيالتحكمهذأأدىلكن.كبيرة

.المنتجاتنوعيةفيأثرمما،الجديدةالأفكارقمع

بنجاحهاالسوفييتيةالصناعةروسياورثت

تحويلعلىالروسيةالحكومةتعملوحالياومشكلاتها،

جاتردمتوسطصا"صض،*!

يناير!!يلحرارةفيبمسالىتث!أالأنمتجمدنمج!قيلأ2كربرء

-.جر--،!"--،ش..سلمبرلمصكا
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/كلأأزرس\رر0أغدعسط!

ءضفئ!شحيستوديفوللاد

حألملهرنهايتدرحاتمئويةدرجات
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حا:81-إلى33-82-إلى36-ر+ض3
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بدأتكما،خاصةملكياتإلىالحكوميةوالمزارعالمصانع

الأجانب،معمشتركةومشاريعصغيرةأعمالالظهورفي

فيلمساعدتهاواليابانالغربيةالدولإلىالدولةوتوجهت

الصناعي.القطاعبناءوإعادةتحديث

الاتحادانهياربعدالبلادفيالاقتصاديالوضعتأزم

ولخفضاقتصادها.فيالا!شقرارواهتز،السوفييتي

إلىالحكومةلجأت،الأجنبيالاستثماروجذبالتضخم

بالعملاتمبادلتهاتسهلعملةإلىالروبلعملتهاتحويل

مصرفىنظامإنشاءوإلىالماليةالعالمأسواقفيالأجنبية

فيعديدةسلععلىالحكومىالدعمإلغاءومع.حديث

وتفاقم،الاستهلاكيةالموادأسعارارتفعتام299عام

مستواهاعلىدخولهابقيتالتىالأسرمنالعديدوضع

الاقتصادأصابتالتىالفوضىمنالرغموعلى.السابق

الصناعي،الإنتاجوتدهورالتسعينياتبدايةفيالروسي

مما،زاخرةطبيعيةومواردمهرةعمالآتملكروسيافإن

النظامظلفيجديدمنالنهوضفىيساعدها

الجديد.الاقتصادي

العالمدولأغنىإحدىروسياتعد.الطبيعيةالموارد

مناحتياطيأكبرتملكفهيالطيعية؟مواردهاحيثمن

زراعيةوأراضضخمةطاقةمصادروبهاالعالمفىالغابات

الطاقةمنهائلةوإمكاناتكبيرةمعدنيةورسوبات،واسعة

النباتاتمنعديدةأنواعإلىبالإضافةالكهرومائية

.ناتوالحيوا

القطاعاتأكثرمنالثقيلةالصناعاتتعد.الصناعة

الثقيلةالمعداتمصانعوتتركزروسيا.فيتطوراالصناعية

وفيالفولجانهرطولوعلىبطرسبرجوسانتموسكوفى

والمعداتالثقيلةالالاتبإنتاجوتقوم،الأورالجبال

الأليافالكيميائيةالصناعةمنتجاتأهمومن.الكهربائية

البتروكيميائياتومنتجاتالمعدنيةوالأسمدةالكيميائية

باهتمامالبناءموادصناعةتحظىكما،الصناعيوالراتينج

ولة.الد

الصناعيةالدولةمراكزأهممنموسكومنطقةوتعد

والمعدأتالكيميائيات:مثلأنواعامنتجاتهاوتشمل

الغذائيةوالموادوالسياراتوالإلكترونياتالكهربائية

فتتركزبصسبرجسانتمصانعأما.والمنسوجاتوالصلب

جبالتنئفيبينما،الصناعيةوالمعداتالسفنصناعةفيها

مصافيمعظموتنتشر.والالاتالمعدنيةالصناعاتالأورال

جديدةصناعاتوهناك.والأورالالفولجامنطقةفيالنفط

الطاقةمنالهائلةالإقليمإمكاناتلاستغلالسيبريافيتقام

نهرطولعلىفتوجدالورقصناعةأما.الكهرومائية

،المنسوجاتمثل،الخفيفةالصناعاتتتركزبينماالفولجا،

موسكو.حول

منشاسعةمساحاتروسيافىتوجد.الزراعة

منهامشكلاتمنتعانىالزراعةلكن،الزراعيةالأرا!ي

مزارعونظام،الخصبةالأراضيوقلةالنموفصلقصر

والتبذير.الكفايةبعدمشسمالذيالدولة

شكونحكوميةمزرعةأ!ه...نحوالبلادفييوجد

ويعملالدولةتديرهاسوفخوزيدولةمزارعمننصفها

مزارعمنالاضالنصفيتكونبينمابأجر،فيهاالمزارعون

فيإدارتهاولكنالحكومةعليهاتسيطركولخوزيجماعية

الدولةسياسةوضمنام299عاموفي.المزارعينيد

بتركللمزارعينتسمحقوانينصدرتالاقتصاد،لتحرير

خاصةمزرعة026).00حواليوتكونت.الدولةمزارع

ذلك.لتحقيقالحكومةقدمتهاالتيالإعاناتمنمستفيدة

وصعبا.بطيئاكانالانتقالهذاولكن

لزراعةالزراعيةروسياأراضيمن%31نحوتخصص

حدودمنالممتدالمسوداءالأرضنطاقويعدالمحصولات

الزراعيةالأقاليمأهممنسيبرياغربيجنوبإلىأوكرانيا

الفولجامنطقةفيأخرىاقاليمتوجدكماالبلاد،في

الغربية.سيبرياوفيالقوقازجبالمنالشماليةوالأجزاء

حزئيا.المزأرعونويديرهاالدولةتملكهاالكولحوزيأوالجماعيةالمزارع

.المزارعهدهإحدىفيالبطاطمي!حصادتظهروالصورة
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النشاطاتسالصناعة

فيالمهمةالاقتصادية

منالعديدوهناكرومميا.

ومنتجاتهالصلبمصانع

.الأورالحالإقليمفى

روسيااقتماد

تصليعمركزءعالاتالقمحرراعهاراصي!الأرضاستخداماتأهمالخريطةهدهتب!!
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المنتجةالدولأهممنتعدروممياأنمنالرغموعلى

منهاكمياتتستوردمازالتأنهاإلاالعالمفيللحبوب

الشعير:الزراعيةمنتجاتهاأهمتشملاحتياجاتها.لسد

ودوارالسكروبنجروالبطاطسوالشوفانوالفواكهوالكتان

التيالعلفومحصولاتوالقف!والخضراواتالشمصر

والغنم.والخنازيرالأبقاربهاتغذى

التيالمعادنمنهائلةبكمياتروسياتزخر.التعدين

والنفطالحجريالفحم:مثلالصناعيالإنتاجفيتستخدم

التيالمماثلةوالمعادنالجيروفوسفات،الطبيعيوالغاز

منتعدروسياأنكما.والماسالأسمدةإنتاجفيتستخدم

والنيكل،والمنجنيزالحديدلخامالمنتجةالدولأهم

والرصاصوالذهبوالراديوم،البلاتينمعدنومجموعة

وغيرها.والبوكسيتوالفضةوالنحاسوالزنكوالقصدير

وصناعتهاالأسماكلصيد.الأسماكصيدصناعة

والبحربارنتسبحرصيادوهايجوبالتيروسيافيأهمية

كما،والسالمونوالرنجةوالحدوقالقدسمكلصيدالأبيض

البحاروكذلكوالهطدئالأطلسيالمحيطينيرتادون

بحرويشتهرالأسود.والبحرالبلطيقوبحريالداخلية

الكافياربيضمنهيستخرجالذيالحفشبسمكقزوين

العالمية.ةالشصذوالروسي
الفولجا،لهرمصبمنالحفعقبأسماكيعودصيدطاقم

الشهير.الروسيالكافيارمنهايستخرج

والصناعة.التدفئةفيالغازيستغل.الأوروبيةروسيافيالاستهلاكمناطقإلىمميبرياحقولمنالطبيعىالغازتنقلالطويلةالأنابيبخطوط
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فيمتخلفاقطاعاالخدماتكانت.الخدماتصناعة

الكافيةالخبرةإلىعمالهيفتقر،السوفييتىالاتحاد

أثرمما،منخفضةأجورايتقاضونكانواكما،والتدريب

هذاشهدفقدالانأماوتوافرها.الخدماتنوعيةعلى

بعضفيالخاصالقطاعدخولإثرتطوراالقطاع

والمغاسلالحلاقةومحلاتالمطاعممثلمجالاتها

.ال!جرةوسيارات

المنتجةالدولأكبرمنروسياتعد.الطاقةمصادر

مصادرمنهائلةمصادرتملكأنهاكما،الخامللنفط

النفطوتنئحقول،الطبيعيوالغازالنفطخاصة،الطاقة

النفط،منروسياإنتاجنصفمنأكثرالغربية!ميبريافي

وشمالىوالأورالالفولجامنطقةفيأخرىحقولوهناك

كمياتأيضاروسياوتنشجلشورا.تيمانوحوضالقوقاز

والغازالنفطوينقل.والفحمالطيعيالغازمنهائلة

!أ.الأوروبيةروسياإلى!ميبريامنبالأنابيبالطبيعي

)حرارية(بخاريةمحطاتمنفتنتجالكهربائيةالطاقة

النووية.الطاقةإلىبالإضافةكهرومائيةومصادر

مدولتجاريايتعاملالسوفييتيالاتحادكان.التجارة

)السابقة(وتشيكوسلوفاكيابلغاريا:مثلالشرقيةأوروبا

تقلصإلىالسوفييتيالاتحادانهيارأدىوقدوبولندا.والمجر

الجمهورياتمعروسياتجارةازديادوإلىالتجارةتلك

مثلالناميةالدولبعضمعوكذلكالسابقةالسوفييتية

وفرنساوفنلنداكوبامعتجارياتتعاملكماوتركيا،سوريا

.واليابانوإيطالياوألمانيا

والالاتوالمعادنالنفطمنرولمسياصادراتتتكون

وارداتهاأما.والورقالخشبومنتجاتوالكيميائيات

والأطعمةالصناعيةوالمعداتالاستهلاكيةالسلعفتشمل

.وال!لاتوالمشروبات

ومنانح!مساحتهالكبرنظرا.والاتصالاتالنقل

بعدءيتسموالاتصالاتالنقلنظمتوزيعفإن،القا!ي

تعدالوسائلهذهأنكماالبلاد،أرجاءفيالتساوي

الغربيةأوروبافيالمماثلةللشبكاتبالنسبةمتخلفة

.واليابانالمتحدةوالولايات

الضغطمنتعالىالتيبالقطاراتالبضائعمعظمتنقل

المناحورداءةالمتخلفةالطرقشبكةوتجعلتحديثا.وتحتاج

فاعلةكيرومميلةالشاحناتنقلمن،الدولةمساحةوكبر

%5إلىنصيبهاانخفاضإلىأدىمما،التكاليفوباهظة

أقلفهو،النهريالنقلنصيبأما.المنقولةالبضائعجملةمن

السنة.شهورمعظماالأنهارمعظملتجمدنظراذلكمن

موسكو،قناةوالدون-الفوبقناةمثل،القنواتوتلع!

الجويةالخطوطوتقوم.النهريالنقلحركةفيمهمادورا

وبينالروسيةالمدنبينالمسافرينبنقل،إيروفلوت،الروم!ية

وارتفاعالوقودنقصأدىوقد.الأخرىوالدولرومميا

ولرومميا.الجويةالحركةتضاؤلإلىمؤخراالتذاكرأسعار

وميرمانسكوكالينينغرادأرخانجلسكمنهامهمةموانئ

بعضوتتعرض.وفلاديفوستوكبطرسبرجوسانتوناخودكا

السنة.شهوربعضخلالللتجمدالموانئهذه

هوعمايقللكنهروسيا،فىالسياراتإنتاجيزداد

سيارة56يعادلماروسياففي.الغربيةالدولفيعليه

ورخيصفمتطورالعامالنقلأما.شخص000.1لكل

والحافلاتاسمياراتويشمل،الازدحاممنيعانيولكنه

توصيلويستغرقمتطورغيرالهاتفونظام.والترام

الاتحادكان.سنواتعدةالجديدةللمساكنالهاتف

الأفلاموإنتاجالإعلاموسائلعلىيسيطرالسوفييتي

تختفيالحكوميةالرقابةبدأتوقد،والإذاعةوالنشر

فيزالتحتى،السوفييتيالاتحادانهيارمعتدريجيا

المستقلةالصحفعددازديادإلىأدىمماالحاضر،الوقت

المذياعأجهزةالعائلاتمعظموتملك.الخاصةالنشرودور

.لتلفازوا

ئاريخيةنبذة

أثروأوروبا،آسيافىوامتدادهاالفريدروسيالموقعكان

صرفةضرقيةدولةتكنفلممصيرها،وتشكيلتاريخهافي

دورحولمثقفيهابينتساؤلاتأثارمما،صرفةغربيةولا

.وتطورهالعالمتاريخفيوإسهاماتهابلادهم

القيصريةالحكومةبعزلالثوارقامأم!17عامفي

السوفييتيالاتحادجمهوريةإلىرومميااسموغيروا

يم،أم229عامفيشكلتالتى،الاشتراكيةالفيدرالية

اتحادباسمجديدةدولة،أخرىجمهورياتثلاث

بالاتحادعرفتالتىالاشعتراكيةالسوفييتيةالجمهوريات

إلىوتجزأأنهارحينأم،199عامحتىالسوفييتي

فيدرالياتحادفيبعدفيمااجتمعت،مستقلةجمهوريات

المستقلة.الدولرابطةاسمعليهأطلق،فضفاض

سنةسبقتالتيأصفترةافىلروسيا.القديمالتاريخ

منوهم-السيميريينشعبيسكنكان.مأق002

منطقةوهيالأسودالبحرشمالفي-البلقانشعوب

.مق007سنةنحوفيهزمهموقد.الانأوكرانياجنوب

يسكنونإيرأنيأصلمنتنحدرجماعاتوهمالسيثيود،

المنطقةتلكعلىيسيطرونالسيثيونوظلآ!ميا.أواسط

عليهمتغلبالتاريخذلكوفي..مق002سنةنحوحتى

منكلوعالق.أخرىإيرانيةجماعةوهم،السرماتيون

التي-الإغريقيةالمستعمراتمعوالسرماتيينالعسيثيين

اتصالفي-الشماليالأسودالبحرساحلفيتنتشركانت

وقدعليها.الرومانبامستيلاءالأمرانتهىحتى،وثيق
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روسياعنمهمةتواريخ

كييفدولةالشرقيونالسلافيونأيسرا!ليلاديالتاسعالقرن

لروسية.ا

روسيا.علىالمغولاستولىام24أ-.237

الأمراءكبيرموسكوحاكميوريالأميرالمغولعينام318

.الروس

قبضتهم.منروممياوحررالمغولعلىالثالثإيفادتعلبام048

لروسيا.قيصرأولالرابعإيفادأصبحام547

والغزو،الأهليةالحروببسببروسياتمزقتامأ-406613

.الاضطراباتفترةحلالالسياسىوالاضوا!،الأجمبى

الأسرةوأسسلروسيا،قيصرارومالوفميخائيلأصبحام613

سةحتىالحكمفىظلتالتيالحاكمةالرومانوفية

.أم719

فيولدأبوممبرج،سانتمديةأساسالأولبطرس!وضعام307

.هناكعاصمةبناء

أضقهقر.اعلىأحبرولكنهرومميا،نابليودعزاام812

الفلاحين.التاليالإسكندرحررام861

أحبرت.اليالانيةالروسيةالحربفيرومعيااليابانهزمتام509

علىالثانينيقولاالقيصرروسيافياندلعتالتيالثورة

.برلمانتأسيس

النمساوإمبراطوريةألمانيامنكلاروسياحاربتأم9أ-41917

الأولى.العالميةالحرب!يوالمجر

مارسفيالثالينيقولاا!يصرباأطاحتثورةشبتام179

باسم:بعدفيماوعرفوا،الحكمعلىالبلاشفةوامشولى

.أ.دأصبح.أم719نوفمبرفيذلكوكانالشيوعيون

الالميةالحربمنروسياواسححبت.الحكومةرئيسليمين

لأولى.ا

أهلية.حرببعدماوئيهمالشيوعيونهزمأم29.ا-189

السوفييتى.الاتحادأسصام229

اممتقلالها،الحمهوريةوأعلنت،الشيوعيالحكمانتهىام199

ديسمبر.25فيالسوشييتيالاتحادوحل

علىاعترضألىبعدالبرلمانيلتسنبوريسالرئيسحلام399

الإصلاحية.يلتسنسياسات

الإغريقيةالحياةطرقمنكثيراالجماعاتهذهأخذت

.الصلاتمنوغيرهاواقزاوجالتجارةطريقعنوارومانية

.السيميريون:نظرا

منالجرمانيةالقوطقبائلزحفتم002سنةنحووفي

حتىالبلاديحكمونوظلوا،الإقليمعلىواستولواالغرب

وكان.عليهموتغلبواالهونهاجمهمعندمام037عام

الجماعةهذهلبثتماثم.النزعةحربيةأسيويةجماعةالهون

.م453سنةالهونيأتيلاملكهاموتبعدانهارتأن

الافارباسمتعرفهونية،قبيلةالجماعةهذهوأعقبت

،الميلادياسسادسالقرنأوأسطفيالمنطقةتلكحكمت

علىسيطرتآسميويةجماعةوهي-الخزرجماعةووصلت

السابرالقرنأواسطفي-القوقازوشماليالفولجاجنوبي

بقيةمعمزدهرةتحارةوأسسوايهودأأصبحوأثم،الميلادي

.الهون،القوطانظر:.الأخرىالجماعات

التاسعالقرنفيروسياعنكتبتاريخأقدمإن

حوالىكييففيكتبالذيالأوليالتاريخهوالميلادي

الجماعاتبعضإنالروايةهذهوتقول.أم111سنة

نوفجورود،مدينةفيوتقاتلتبينهافيمااختلفتالسلافية

نأ(الشمال)رجالالفايكنجقبائلإحدىمنفطلبوا

هؤلاءعلىوأطلق.بلادهمفيالأمنوتشيعتحكمهم

الفارانجيين.الروسالفايكنج

التاريخصدففييعتقدونالذينالمؤرخونويرى

الجماعة.هذهمناسمهمأخذواإنماالروسأنالأولي

جماعةوصلتفقد،الأوليالتاريخفيوردلماووفقا

م862عامفيروريكزعامةتحتالفارانجيةالعائلات

تعرفالمنطقةتلكوأصبحتنوفجورود،فيواستقرت

.الروسأرضبأنها

نأالأوليالتاريخكتابيورد.كييفروسدولة

م،882سنةفىكييفعلىاستولىفارنجىأولئوهو

،الميلاديالعاشرالقرنوفي.هناكحاكماأميراوأصبع

بدوركييفروسيسكنهاالتيايةخرىال!ماراتاعترفق

التجاريالطريقعلىكييفوتقع.المهمالرئيسيكييف

الأسودوالبحرالبلطيقبحربينيصلالذيالرئيسي

كييفكانتنفسهالوقتوفى.البيزنطةوالإمبراطورية

كانتالتيالغازيةالقبائلضدكييفروسعنتدافع

بالمسمكييفأميروعرف.والجنوبالشرقمنتهاجمها

لسائرالتيتلكمنأعلىمكانةلهوكانتالعظيمالأمير

كييف.روسأمراء

النصرأنية.الأولفلاديميرالأميراعتنقم889عامفي

القوىيعبدونالوقتذلكفيالشرقيونالسلافوكان

الرسمىالدينالنصرانيةجعلفلاديميرولكن.الطيعية

وقد.النصرانيةدولتهأهلمنكثيراعتنقثمومن،للدولة

الأورثوذكسيةللكنيسةقديسابعدفيمافلاديميرأصبح

لروسية.ا

ولكنأقوياء،حكاماالعظامالأمراءمنكثيركان

منتصفبعدالتضاؤلفيبدأتقدكييفقوةكانت

أمراءبعضقوةوازدأدت،الميلاديعشرالحاديالقرن

حروبفيودخلوا،الأخرىالكييفيةالروسيةالإمارأت

منوغيرهانوفجورودفيالأمراءبعضوطرد.كثيرةمدمرة

للضعفونظرا.قويةمحليةحكوماتلهاكانتالتيالمدن

وضعفالأهليةالحروببسببكييفروساكتنفالذي

المغولجيوشأمامسائغةلقمةوقعوا،المركزيةالسلطة

منروسيااكتسحواالذينالتتارباسمعرفتالتيالجرارة

.الميلاديعشرالثالثالقرنخلالالشرق



روسيا368

أحفادأحدباتوتولىام237سنةفي.ا!لغولىالحكم

نحومنمكونجيشقيادةخانجنكيزالكبيرالغازي

الأراضيإلىمغوليمقاتل000/002إلى51.،...

تلوالواحدةالرولمميةالمدنيدمرونالمغولوأخذ.الروسية

وأصبحت،كييفدمرواام042عاموفى.الأخرى

قسمإلىضمتكما،المغوليةالإمبرأطوريةمنجزءاروسيا

الذهبيةالقبيلةعاصمةوكانت.الذهبيةالقبيلةباسمعرف

المغولية،انظر:.الحاليةفولجوجرادمنبالقربساراي

لإمبراطورية.ا

ولائهمتقديمعلىالأحياح!الروسالأمراءباتوأجبر

المغولوكانلها.باهظةضرائبودفع،الذهبيةللقبيلة

الشعوبلسحقعاصمتهممنلاخروقتمنيخرجون

عصيانهمعليلهمتأديباالمناطقمختلففىالأخرى

العظيمالاميرالمغولعينفقدكذلك.ولائهموعدم

جيوشهم،ضمنالخدمةعلىالروسمنكثيرأوأجبروا

جلكانإذقليلا،كانالروسيةالحياةفىتدخلهمولكن

وجمإلضرأئبالسلطهةعلىالحفاظعلىمنصبااهتمامهم

الاخرين.من

القرنأواخرفيانتهتالتيالمغولىالحكمفترةوخلال

التيالإصلاحوروحالحديثةالاراءكانتعشرالخامس

أوجهمنكثيرتغييرفيأخذتقدالنهضةعصسربعتها

لوقوعن!اولكن.الغربيةأوروبافيمثيربشكلالحياة

المؤثراتتلكعنعزلتفإنها،المغوليةالسيطرةتحتروسيا

المهمة.الغربيةالأوروبية

تزوجعشر،الثالثالقرنأوائلفيموسكو.ظهور

وعين.الذهبيةالقبيلةحاكمخانأختيوريمولحمكوأمير

سنةحواليالكبيرالروسيالأميرمنصبفييوري

التهديداتسحقعلىالمغوليةالقواتوصماعدته،أم318

نارها.أوقدتقدالإماراتبعضكانتالتيلزعامته

الروسىالأميرجعلفيالمغولبدأفقدذلكعلىوعلاوة

قدالعمليةهذهوكانت.الضرائببعضيجفلهمالكبير

حقيبةبلفظيلقبكانالذيال!ولإيفانإمارةمنذبدأت

يحتفظإيفانوكان.أم033!شةحوأليوذلكالنقود

الأراضي،منكثيراوأشترى.لديهالضرائبنقودببعضر

الاخرين،الأمراءبعضوأخذكثيرا.أراضيهمنووسع

والحكومة.المغوليالجيشفيللخدمةالكبارالأرضوملاك

الروسيةالكنيسةبطريقأقنعإيفانفإن،ذلكإلىوبالإضافة

ذلكحتىكييفوكانتموسكو.فيبالبقاءالأرثوذكسية

لروسسيا.الروحيالتاربالمركز

نأإلا،عليهكانتمماوأغنىأقوىموسكوأصبحت

حولالصراعبسببأضعفأضحتالذهبيةالقبيلة

الكبيرالأميرهزمأم038عاموفي.القيادةوتوليالسلطة

نومنبالقربكوليكوفومعركةفيمغولياجيشادمتري

سيطرةمنقصيرةلفترةموسكوالنصروحرر.الرون

.أم382عامموسكوالمغولاستعادثم.المغول

أصبحت،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرفي

المسمىالثالثإيفانوتمكن.روسيةمدينةأقوىموسكو

منالكبارموسكومنافسيعلىالتغلبمنالكبير،إيفان

فيالأراضيملاكمنكثيرودخلوتفير.نوفجورودأمثال

فيالأخيرةالخطوةإيفاناتخذام048عاموفي.خدمته

دفعبرفضوذلكنهائياالمغولسيطرةعنالانفصالعملية

ولكنهمموسكو،نحوالمغولجنودوتقدم.لهمضرائبأية

أخذالتىعاصمتهمعنللدفاعظهورهمأدارواأنلبثواما

مهاجمتها.فيالروس

أميرهاأصبحموسكونفوذازديادبعد.الرهيبإيفان

إيفانأصبحام475عاموفيالقيصر.يدعىالكبير

علىحاكمأولالرهيبإيفانبلقباشمتهرالذي،الرابع

يجعلأنإيفاناستطاعوقدقيصر،بلقبيتوجموسكو

روسيا.كلعلىكاملاطغياناطاغيةالقيصرسلطة

وكان،الشكوككثيركانكماقاسيا،إيفانكان

وبدأالشرطةمنخاصةقوةوشكلأحيانا.بالجنونيصاب

منمئاتعلىالقبضبإلقاءفيهأمرإرهابعهد

يعطي،إيفانوكانوقتلها.الأرستقراطيةالشخصيات

ملاكمنيخدمونهالذينلأولئكأجوراضحاياهأراضى

قوانينوضعفإنهكذلك.الحكومةأوالجيشفيالأراضي

ملاكيقدمهاأنيجبالتيوالجيادالمقاتلينعددتحدد

القرىمنكثيربحرقإيفانوقام.المقاتلةلقواتهالأراضي

بل،عارضوهالذينالكنيسةزعماءبعضقتلكما،والمدن

إحدىفيأبنائهأكبرقتلفقدذلكمنأبعدإلىذهبإنه

.إيفانانظر:.غضبهساعات

بسببالاضطرابعصربدأ.الاضطرابعصر

وكان.إيفانموتبعدوانهيارهاالقيصرسلطاتتدهور

ضعيفا.قيصرالإيفانالثانيالابنوهوالأولثيودور

الفعليالحاكمجودونودتبوريسزوجتهشقيقوأصبح

فىميتادمتريوهوالأصغرثيودورشقيقوجدلروسيا.

نأدونأم895عامفىثيودورومات.ام195عام

.العرشعلىوريثاوراءهيخلف

محدودبرلمانوهوسوبور،الزسكيانتخب

هناككانولكنللبلاد.قيصراليكونبوريس،السلطات

أوتربييف،جريجوريهوالحقيقيالمممهبأنيعتقدرجل

دمتريوادعى،دمتريهوأنهأعلن،سابقكاهنوهو

منفرارأليتوانياإلىهربوإنما،يمتلمدمتريبأنالمزعوم

الدعيدمتريغزاام406عاموفي.عليهالقبضإلقاء

عددالغزاةإلىوانضم.البولنديينالجنودبعضومعهروسيا
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بوريس.حكمعنراضينغيركانواالذينالروسمنكبير

روسيا.فيالاضطراباتعصرلبدايةمعلماكانالغزوهذا

الغزومزقهاكما،ممزقشرالأهليةالحربروسيامزقتوقد

.ام613عامحتىالسياسيةوالفوضى

،ام506عامالقيصريالعرشالدعيدمترياعتلى

التالية.السنةفىقتلوهالأراضيملاكمنجماعةولكن

عاموفيروسيا.قيصرشويسكيالأميرأصبحوعندها

عنوحكمواموسكو،البولنديونالغزاةاحتلام061

حتىالقوةعديمالأرأضيملاكمنبرلمانىمجلسطريق

باسمآخردعيظهرالوقتنفصوفي.ام216عام

الكذابينمنبالعرشالمطالبينمناخروعدددمتري

المؤيدين.منكثيراوجدواوقد،القوزاقيسمونالأدعياء،

ملاكمنكلوتقاتلروسيا.الفلاحينثوراتواكتسحت

كانواأنهمكماالحدود،علىالقوزاقوأهلالأراضي

الأقوياء.الأرستقراطيةالطقةرجالويحاربونمعايتحدون

إلىموسكوعلىالبولنديينسيطرةوأدت.القوراقانظر:

وانتهى،الغزاةالبولنديينطردعلىويعملواالروسيتحدأن

.أم261مشةعاصمتهماستعادةإلىالأمربهم

انتخبروسيامنالبولنديينطردبعد.رومانوفعائلة

لحكمبدايةذلكوكانلروسيا،قيصرارومانوفميخائيل

ثورةقيامحتىسنةلثلاثمائةاستمرالذيرومانوفعائلة

.رومانوفانظر:.م7191فبراير

باحتلالتتوميعروسياأخذتعشرالسالغالقرنوفى

أجرتكما،الهادئألمحيطحتىالشرقيةوسيبرياأوكرانيا

محتوياتفيالتغييراتبعضالأرثوذكسيةالكنيسة

بعضمعارضةأثارمماالدينيةوالشعائرالمقدسالكتاب

.الانحتىالقديمالعهدعلىظلواالذينالروس

مأ682عامفياندبصراعالكبير.الأولبطرس

الأخوانهماقيصرينتتويجإلىأدىالسلطةأجلمن

الكبيربطرسباسمبعدفيماعرف)الذيالأولبطرس

(.الحكمفيمشتركينقيصرينوكانا،الخامسوإيفان

تحكمصوفياإيفانأختوكانت،طفلينأيضاوكانا

علىبوسمؤيدوأجبرهاحتىالحكمعلىوصيةبوصفها

بعقدبطرسوقام.أم968سنةفىحكمهاإنهاء

يعيشونكانواالذينالغربيينالأوروبيينمعوثيقةاتصالات

الحديثة،المعلوماتمنكثيرامنهمواستقىموسكو.في

عندماام696عامفيالأمورزمامعلىقابضاوأصبح

.إيفانمات

أفكارتحملهكانتبماكثيراتأثرقدبطرسكان

إلىمحببةأفكاراوكانت.والحكوماتالعالميةالتجارة

حسنفقدقويا،حاكماولكونه.الغربيةأوروبافيالنفوس

عسكريةأعمالبعدةقامكما،الحربيةروسياقوةمن

وسعتوقد.الأراضيبعضعلىبهااستولىناجحة

نحوالكبيربطرسحكمفترةخلالأراضيهارقعةروسيا

وفيالسويد.ضدالشماليةالكبرىالحربفيالبلطيقبحر

علىبطرسبرجسانتبطرسمدينةاسسام307عام

.ام271عامفيهناكإلىالعاصمةونقلالبلطق،بحر

إلىالغربيةالأوروبيةاللأزياءأدخلأوروبافيطا!تأنوبعد

حكومةتنظيموأعاد،والمدارسالمصانعأدخلكماروسيا،

كفاية.أكثربطريقةتسيرحتىروسيا

منكثيراتخاذعلىالروسالنبلاءبطرسوأجبر

الطقةعلىالقيصرنفوذمنوزاد.الغربيةالعادات

وكان.والفلاحينالكنيسةمسؤوليوعلىالأرستقراطية

التيوالتغييراتسياستهيعارضونالذينأولئكيعامل

وضعفإنعهدهوفي.عنفبكلالبلادفيأدخلها

انظر:قبل.منعليهكانعماسوءازادالقانونيالفلاحين

الكبير.الأولبطرس

أم725سنةفيبطرسموتبعد.الكبرىكاثرين

هناكوكانت.العرشتوليعلىعدةمنافساتحدثت

وكان.الأخرىالعلياالطقاتوبينالنبلاءبينقويةنزاعات

حازواقدالطقاتهذهتعضدهمالذينبالعرشالمطالبون

وكان.لمناصريهمالمكافآتفقدموا.مراتعدةالنصرعلى

الفلاحينعلىالعلياالطبقاتهذهسلطةمنيزيدونالحكام

التىالجبريةالخدماتوخفضت،المحليةالشؤونوعلى

أنهيتثمفشيئا،شميئاللدولةالطبقةهذهتقدمهاكانت

.أم762عامفيبأجمعها

الحفلاتتقامكانتعشرالثامنالقرنخلالوفى

المستوياتأعلىعلىالاحتفالاتمنوغيرها،الفخمة

منكثيروافتتح،الجميلةالفنونشأنوارتفع.الغربية

وأسست.الراقيةللطبقاتمعظمهاوكان،الجديدةالمدارس

الإيطاليةالأوبراوأدخلت،القيصريةالباليهمدرسة

اخرعنالتحدثوأصبحروسيا.فيالحجرةوموسيقى

يتناقلهاالتيالأفكارمنوأحدثهاالغربيةالمتحررةالأفكار

وكانت.وأحادشهممجتمعاتهمفيويكررونهاهناكالناس

وكان.الاجتماعيوالإصلاحبالحريةتتعلقالأفكارهذه

كاثرينالإمبراطورةعهدفىخاصبوجهازدادقدهذا

عاموفى.الكبرىكاثرينولقببالمسمعرفتالتيالثانية

لإصلاحضخماتشريعيامجلساكاثريندعتام767

شيئا.يحققلمالمجلسهذاأنغير،الروسيةالقوانين

خلالوجهلمدقعفقرحالةفىالروسمعظموظل

سخطبلغأم774وأم773عاميوفي.الفترةهذه

يقودهاكانبثورةقيامهمإلىأدىكبيرا،حداالفلاحين

جميعالثورةواكتسحت.القوقازيتشيفبوجاإيميليان

إنهابلفولجا،نهرحتىالأورالجبالمنروسياأنحاء
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الحكوميةالجيوشتتمكنأنقبلموسكوتكتسحكادت

علىكاثرينعملتأم775عاموفيإخمادها.من

الفلاحين.علىالأراضيملاكقبضةتخفيف

وأصبحترومميا،شأنارتفعالكبرىكاترينعهدفي

عشرالثامنالقرننهايةففى.الكبرىالعالمدولمن

النمساوإمبراطوريةروسيامنكلاقتسمتالميلادي

ولتوانيابيلارسأراضيبكلروسياوفازت.بولنداوبروسيا

العثمانيةالإمبراطوريةمعحروبهاوفيبولندا.منوأوكرانيا

القرمجزيرةشبهعلىروسياامشولت(الحاليةتركيا)وهي

عامفيكاثرينوماتت.العثمانيةالأراضيامنوغيرها

قيصرأصبحالذيبولابنهاالعرش!علىوخلفهاأم697

ثرين.كط:نظرا.رولحميا

خمسبعد-لولحكمانتهى.الأولألكسندر

ابنهالعرشعلىوخلفه.أم108عامفىباغتياله-سنوات

وبساء،الفلاحينتحريرعنيتحدثوأخذ.الأولألكسندر

ذلكمنألعدإلىذهبإنهبلرو!ميا،أبناءل!!المدارس

روممياوجعلالعرشعنالتنازلاعتزامهعنوأعلن

عفاأنهمنها،إصلاحاتعدةالبلادفيوأدخل.جمهورية

بعضنشرعلىوساعداسميا!ميينالسجناءمنكثيرعن

لتقليلشيئايفعللمولكنه.الغربيينوأساليبالغربيةالاراء

الفلاحينمشكلةإنهاءأوالكاملةالقيصرلحملطات

روسياقوةبأنالعلمتماميعلمألكسندروكانواستعبادهما.

يعتمدإنماعالميةكبرىدولةبوصفهاوموقفهاالعسكرية

خلالوفيالمستعبدود.الفلاحونيقدمهالذيالدخلعلى

منمزيدعلىتستولىروسياظلتأممسندرأعهد

والسويدفارسمنبعضهاعلىفاستولت،الأراضي

العثمانية.والدولة

الفرنسيجيشهنابليونقادأم281!شةيونيوفي

يمنعأنيريدكانوقد،الروسيةالأراضينحوالفمخم

فرنساعدوكانتالتيبريطانيامعالتجارةمنروسيا

منطقةفيروسياتوسعيوقفأنيريدكانكماالأكبر،

والوصولالعثمانيةالإمبراطوريةمنالأراضيبأخذالبلقان

إلىالعرمرمبجيشهنابليونووصل.الدافئةأجحاراإلى

البلدةأهاليمعظمأنووجد.أم281سبتمبرفيموس!ص

سهولة.بكلوجيشهفدخلهاوهجروها،منهافرواقد

موس!صأنحاءمعظمالنيرانالتهمتماوسرعان

همأنفسهمالروسبأنالمؤرخينبعضويعتقدودمرتها.

تركيوما35المدينةفيالبقاءوبعد.المدينةأحرقواالذين

الذيالقاتلالروسيالشتاءقدوممنخوفاالبلدةالفرنسيون

وبالأكانتقهقرفيوبدأوارويدا.رويدايقتربكان

عرضةكانواكما،تضاءلقدطعامهماكانإذعليهم

عددوكان.تقهقرهمطوالتنقطعلمروسيةلهجمات

بنحويقدرالروسلمقاتلةخرجالذيالفرنسيالجيمق

وأفقدأوالتقهقرفيمنهمماتفرنسيرجل000.006

الوقتذلكومنذرجل.005).00لنحويقدرماأسر

الدولنظمتهاالتيالحملةفيرئيسيةقوةروممياأضحت

.الأولنابليونانظر:.نابليونهزمتالتيالأوروبية

إلاالإصلاحاتبعضبدأقدألكسندرأنمنبالرغم

عامأوأئلوفي.روسيافيسائداظلالعنيفالحكماأن

ثوريين،الأرستقراطيينالشبانمنكثيرأصبحأم681

لحكمدساتيروألفوا،سريةجماعاتتشكيلفيوأخذوا

ماتأم825عاموفي.للثورةالعدةوأعدواروسيا،

أم825سنةديسمبروفي.العرشنيقولاواعتلىألكسندر

وبناءنشاطها.بالديسمبريينتدعىالثوارمنجماعةبدأت

وضابطجندي0003نحوقامالجماعةهذهتحريضعلى

،بطرسبرجسانتفىالشيوخمج!سميدانفيواجتمعوا

عدةوبعد.لمواجهتهمالحكومةجنودمنجنودووصل

منكانفما،الطلقاتبعضالديسمبريونأطلقساعات

بذلكوأنهوأمدافعهمنيرانأطلقواأنإلاالحكومةجنود

.لثورةا

علىكثجرأالديسمبريينثورةأثرت.الأولنيقولا

الأرستقراطيةعزلأنإلامنهكانفما.أخافتهكمانيقولا،

محلهموأحل،الحكوميةالمناصبيشغ!ونكانواالذين

علىقبضتهمنقوىثم.العسكريينالضباطبعض

إنشاءمنعكماروسيا،خارجوالسفروالتعليمالصحافة

السياسي،النفوذبعضلهايكونأنيمكنالتيالمنظمات

منوكانت.متخصصةحكوميةإداراتستشكلثم

تتولىكانتالتىالسريةالشرطةإدارةالإداراتهذهبين

خلالومن.المهمةوالسياسيةالاقتصاديةالمسائلمعالجة

التيالعاديةالإجراءاتنيقولاتجنبالخاصةالإداراتهذه

سيطرتهمنزادأنهكما،الروسيةالحكومةبهاتقومكانت

الروسية.الحياةعلى

بينمنكانعهدهأنإلانيقولاحكماعنفمنوبالرغم

الروسي،الأدبمجالفيالكثيرحققتالتيالعهودأكثر

ليرنونتوفوميخائيلجوجولنيقولامنكلكتبفقد

فيودوروبدأ.مؤلفاتهمأعظموغيرهملوشكنوألكسندر

مستقبلهمتورجنيفوإيفانتولستويوليودوستويفسكى

الحياةقيممناقشةفيالروسالمتعلمينمنكثيروأخذ.الأدبي

الروسيةبالحياةومقارنتهاالغربمناخذتالتيالروسية

نأرولمسياعلىإنيقولونالغربيةالنظمدعاةوكان.القديمة

أماوسياسيا.اقتصاديابالغربتلحقوأن،الغربمنتتعلما

الحياةطرقإلىبالرجوعتناديفكانتالأخرىالجماعة

القويةوالكنيسةالقيصريةنظامذلكفيبماالقديمةالروسية

الهادئة.الروسيالريف!وحياة
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بعضأرسللأنهأوروباشرطيبلقبنيقولااشتهر

كماالمجر،وفيبولندافينشبتالتىالثوراتلقمعجيوشه

الشرقية،الأرثوذكسيةللكنيسةحاميانفسهنيقولاأعلن

فيواستطاع،لذلكالعثمانيةالدولةضدحربينوأثار

منكثيرالروسيايضمأنأم982وام828سنةحرب

فيبالحقأيضاروسياوفازت.الأسودالبحرحولالأراضى

البحرتربطالتيالمضايقعبرالتجاريةسفنهاتبحرأن

الإمبراطوريةوكانت.المتوسطالأبيضبالبحرالأسود

المضايق.هذهعلىتسيطرالعثمانية

روسيابينالقرمحرباندلعتام853عامفي

العثمانيينوالفرنسيونالبريطانيونوساعد،العثمانيةوالدولة

.البلقانفيالروسيالتوسعتعارضانالدولتانكانتإذ

،أم856عابمباريسمعاهدةعلىووقعتروسياوهزمت

التىالاراضىبعضعنتتنازلأنعلىروسياأجبرتالتي

منعتألاتفاقيةأنكماسابقا،العثمانيةالدولةمناقتطعتها

فيالعسكريةوالاسعتحكاماتالحربيةالبوارجوجود

الحروب،القرمحربانظر:الأسود.البحرشسواطئ

التركية.الروسية

روسياأخذتالقرمفيانهزامهابعداسيا.فيالتوسع

روسيااستولتالأقصىالضرقففيآسيا.فيالتوسعفى

وو!.الصينمنعليهاالمتنازعالأراضيبعضعلى

تتنازلمعاهداتأم86و.ام858سنةفيالصينيون

أمورنهرشماليالأراضىبعضعنالصينبمقتضاها

هزمتم4861عاموبحلول.يوسورينهروشرقي

اسيا،أواسطفيالثائرةالقوقازيةالقبائلالرومسيةالقوات

خلالالعسكريةالحملاتمنسملسلةبعدعليهاوانتصرت

أم867عاموفى.ام876إلى1865منالسنوات

بمبلغالمتحدةللولاياتألاسكافىأراضيهاروممياباعت

ألاسكا.:انظر.أمريكيدولار7و002!...

مشةالأولنيقولاالقيصرمات.الثانيألكسندر

الثانىألكسندرابنهوأصبح،القرمحربأثناءام855

حربفيبروسياحاقتالتيالهزيمةوعلمتروسيا.قيصر

تلحقأنروسياعلىأنهفيهرأىدرسا،القيصرهذاالقرم

فبدأ.رئيسيةعالميةقوةتظلأنتريدكانتإنبالغرب

والحياةالاقتصادلتقويةالإصلاحاتمنبسلسلةألكسندر

مشةفىالمستعبدينالفلاحينفحررعموفا،الروسية

بناءفيبدأثم،الأراضيبعضعليهمووزعام861

وجعلرومميا،فيالبنوكنظاموإدخالالحديديةالسكة

أدخلكما،الصحافةعلىالسيطرةمنويقللالتعليميطور

ألمحاكم،فىالإصلاحاتمنوغيرهاالمحلفينهيئةنظام

المدنبعضفىالذاتيالحكمفيبإصلاحاتقامكما

.والقرى

بأنيعتقدكانروسياشبابمنكثيراأنبيد

الكافي.بالقدربعيداتذهبلمألكسندرإصلاحات

الاشتراكيالنظاميدخلوأأنيريدونالثوريينبعضوكان

دستورهناكيكونأنيريدغيرهموكانروسيا،فى

التنطماتمنعدداالجماعاتهذهوشكلت.وجمهورية

ألكسندرقتلالثوارأحدحاولأنوبعد.والسريةالعلنية

التيإصلاحاتهمنكثيرايوقفالقيصربدأأم866محنة

نقاشهمفييؤكدونالثوارأخذوعندهابدأها،قدكان

وفي.الإطلاقعلىمخلصامصلحايكنلمألكسندربأن

بعضحاولعشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتخلال

نأيريدونوكانوا.الثورةعلىالفلاحينتحريضالثوار

الفوضوية.انظر:.الفوضىأوالإششراكيةإمايحققوا

إرهابيةجماعةحاولتالمحاولةهذهأخفقتأنوبعد

ذلكوعندالقيصر،اغتيالمرأتعدةالأمةرغبةتدعى

ولكنهجديدا،إصلاحيابرنامجاينشئأنألكسندرقرر

فيبقنبلةالإرهابيينأحديدعلىأم881عامفىقتل

.بطرسبرجسانت

وبدأقيصرا،ألكسندرابنأصبح.الثالثألكسندر

ألكسندرقلص.العنيفللحكمبرنامجإعدادفيبسرعة

منخفضكما،والجامعاتالصمحافةحريةالثالث

خاصابنكاوأنشأ،الروسىالمحلىالذاتيالحكمسلطات

بعضعينكما،ممتلكاتهملزيادةالأرستقرأطيةلمساعدة

بينمنالكابتنباسسممنهمالواحدعرفالذينالمسؤولين

السلطاتمنكثيراومنحهم،الأرممتقراطيةالطبقة

بعضألكسندروبدأ،المستعبدينالفلاحينعلىالسياممية

نأغير،المصانعوعمالالفلاحينلمساعدةالبرامج

جداقليلاتحسنتالمعيشيةوظروفهمالعمليةأحوالهم

حكمه.فترةخلال

التاليروسياقيصرالثانىنيقولاأصبح.الثانينيقولا

وكانت.الروسالقياصرةآخركانكماأم498سنة

التاسعالقرنمنالتسعينياتحتىقيدتقدالثوريةالحركة

أدتالفاشلةالحصادمواسممنسلسلةحدثتولكنعضر،

فإولذلكإل!وبالإظ!.الفلاحينبينهـجطعة!دوثإلى

الوسطىالطقةبينالرضاعدميظهرأخذالصناعةتزايدجمع

سياسيةمنظماتالحانقونالروسوشكل.المدنفيوالعمال

الدستوريونأ-:وهيبالأهميةمنهاثلاثتميزتمختلفة

القيصريالحكماستبداليريدونكانواالذينالأحرار

الاجتماعيونالثوريون2-.الغربيالنظامعلىبرلمانيبحكم

.المدنفىوالعمالالفلاحينبينثورةيحدثواأنارادواالذين

عمالبينللثورةيروجواأنأرادواالذينالماركسيون3-

التيالاشتراكيةالتعاليميتبعونالماركسيونوكان.المدن

انظر:.الاشتراكيالألمانيالفيلسوفماركسكارلوضعها
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حزبالماركسيونأنشأم8981عاموفى.كارل،ماركس

الروسي.الاششراكيالديمقراطيالعمال

سنواتبينالروسيالشعبأوساطفيأصممخطأازداد

العماليةالإضراباتمنسلسلةوحدثتام409و9918

انقسمام309سنةوفي.الاحتجاجاتأنواعمنوغيرها

قسمين:إلىالروسيألاشتراكيالديمقراطيالعمالحزب

(.الأقليةأعضاء)وهموالمناشفة(الأغلبية)أعضاءالبلاشفة

بعدفيماعرفواالذينالبلاشفةزعيمهولينينآي.فىوكان

.آي.فيلينينبمالمناشفة؟البلاشفةانظر:.الشيوعيينباسم

سارأم509سنةيناير22فيأم.509عامثورة

سانتفيالشتويالقيصرقصرنحوالعمالمنآلاف

يريدونوكانوااضطرابحالةفيالعمالوكان،بطرسبرج

ولكن،الإصلاحاتبعضإجراءالثانينيقولاالقيصرمن

وجرحواوقتلواالرصاصعليهمأطلقواالحكومةجنود

الأحديوممذبحةوبعد.المظاهرةفيكانواالذينمنمئات

الحزبيقودهاكانالتيالثوريةالحركةنالتهذهالدامى

نيقولاوافقفبرايروفىأكبر.وقوةعظيماتأييداالدلعشوري

ولكن.النصسحلهليسديمنتخب)برلمان(دوماإنشاءعلى

فصلخلالكثيرةأخرىاضطراباتاندلعتذلكمع

الفلاحينمنجماعاتالدولةعلىوثارت،الصيف

إلىماحدإلىألاضطرابهذايعزووكان،والعسكريين

بعديوماتتزايدكانتالتيالروسيةاليابانيةالحربكرأهية

مأ409سنةفبرايرفينشبتقدالحربهذهوكانت.يوم

الحربوانتهت،الروسيةالسفنعلىيابانيهجومبعد

.أم509عامسبتمبرفيروسيابانهزام

وشكلالبلادعامإضرابشلأم509عامأكتوبرفي

سوفييتباسمعرفمجلسابطرسبرجسانتفيالثوار

نيقولامنحثم،بطرسبرجسانتفىالعمالنواب)مجلس(

وكان.رفضهاأوالقوانينكللسنالصلاحياتالدوما

أيضاهناككانولكنالقدر،بهذأقانعينالروسمنكثير

واستمرت.ذلكعنراضينيكونوالمالذينالكثيرون

خطيرةثورةالجيشسحقحيثخاصةموسكوفيالثورة

ديسمبر.فى

فىعقدااللذين()البرلمانالدومامجلسىمنكلحل

دعوتيهمامنقلائلأشهرمضيبعدأم709و6091عام

نيقولامعالعملالمجلسانهذانيستطعولم.للاجتماع

منالكثيرعنالتنازلرفضواالذينالمسؤولينموظفيهوكبار

قانونبتغييرشمرعيةغيربطريقةنيقولاوقام.سلطاتهم

أقلبطريقةالدوماأعضاءاختياروجعل.الانتخاب

أقلالنوابمنعدداوالعمالالفلاحينومنح.ديمقراطية

الثالثالدومامجلعروعقدالعليا.للطبقاتأعطىممابكثير

الدوماعقدكماام،219إلى7.91منالفترةطوأل

حققتالفترةهذهوخلال.أم179إلى2191منارابع

والتعليمالجميلةالفنونميادينفيالتقدممنكثيراروسيا

والصناعة.والزراعة

العالميةالحرببدأتعندما.الأولىالعالميةالحرب

إلىانقسامحالةفيأوروباكانت4191مشةالأولى

دولتقفكانتواحدجانبففي.حربيينمعسكرين

وكانتوبريطانيا.وفرنساروسيا:وهيالثلاثيالاتفاق

الدفاععلىأم498سنةفىاتفقتاقدوفرنساروسيا

ووقعتمنهما.أيعلىهجومأيضدبعضعنبعضهما

،ام409سنةالوديألاتفاقعلىوفرنسابريطانيامنكل

عامبريطانيامعمماثلاتفاقعلىوقعتروسياأنكما

هذهمنتطورقدالثلاثيالتفاهموكان.أم709

الحلفالثلاثيالتفاهمهذامواجهةفيوكانت،المعاهدات

النمساإمبراطوريةبينأم882مشةفىعقدالذيالثلاثي

الحلفالثلاصني؟الوفاقانظر:وإيطاليا.وألمانياوالمجر

الثلا"ني.

ألمانياأعلنتام419سنةأكسطسمنالأولاليومفى

منذلكبعدروسياغيرتماوسرعانروسيا،علىالحرب

نطقهفيالألمانىالنحوعلىكانالذيعاصمتهااسم

وسحقبتروجراد،إلىبطرسبرجسانتمنواستبدل

شرقيتاننبيرجمعركةفىالرومحيةالفيالقالألمانيالجيش

النمساويةالقواتهزمواأيضاهمالروسأنغيربروسيا،

والمجر.النمسافيجاليسيامنطقةفيلمبيرجمعاركفي

والنمساويةالألمانيةالقواتدمرتأم19ءعاموفي

منطقةالروسهاجمالتاليةالسنةوفي.الروسيةالقوات

جحافلهموتقدمتاكم،13طولهاجبهةفىجاليسيا

سنةفيكارباتياجبالداخلالروسوتقدمكم،08نحو

الحربانظر:.أعقابهمعلىردوهمالألمانأنغيرأم719

الأولى.العالمية

تستطعلمالأولىالعالميةالحربأثناءفيفبراير.ثورة

منوأكثر،ألاقتصاديةالجنوداحتياجاتتقابلأنروسيا

الحديديةالسككوكانت.الوطنفيالناسحاجةذلك

الناسوعانى.المدنخدمةتستطعولم،الحربيالعتادتحمل

الجنودوكان.والسكنوالوقودالطعامفيالنقصمنكثيرا

الجنودأنإلا،لوطنهممخلصينالجبهةفييقاتلونالذين

عنيتعساءلونأخذواالقتالخطوطوراءكانواالذين

أرسلواماإذاسيقتلونأنهميعلمونوكانوا.الحربجدوى

خلفكانواالذينوالمدنيونالجنودوأصبح.الجبهةإلى

.الأوضاععنراضينغيرالخطوط

المتعلمونالروسكانأم619عامنهايةبحلول

كبيراعدذافصلقدنيقولاوكانالقيصر.يعارضونكافة

العليا،الحكومةوظائفمنالأكفاءالمسؤولنمن
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وكان.الشعبيكرههمضععافاأشخاصابهمواستبدل

نأويريدالحربيالمجهودضديعملكانبانهيتهمنيقولا

الروسمنكثيروكان.الأعمالهذهبمثليقوضه

جريجوريتأثيرتحتكانتالتىأعمالهينتقدون

منكلوكان.والقيصرةالقيصرمستشارراسبوتين

صالثديسرجلراسبوتينبأنيؤمنونوزوجتهالقيصر

سنةديسمبروفي.السقيمابنهماحياةينقذأنيريد

الموظفولكن،راسبوتينالنبلاءمنجماعةقتلأم619

نفوذهطريقعنعينقدأنهيفترضكانالذيالمسؤول

راسبوتين،انظر:فيها.ظلبل،الخدمةمنيطردلم

يافيموفيتش.جريجوري

الشهر)كانروسياسكانثارأم179عاممارلرفى

عامفياستبدلالذيالقديمالروسيالتقويمفىفبرايرشهر

عنيفة،شغبأعمالذلكوصاحبتام(.189

فيالحجريوالفحمالخبزفيالنقصبعسببواضطرابات

باسممعروفةبتروجرادوكانتروسيا.عاصمةبتروجراد

إلىألاسمعدلثمم،4191سنةحتىبوممبرجسانت

سانتثانيةمرةأصبحتثمأم،429سنةلينينغراد

نفسه،بحلالدومانيقولاوأمرأبم.199عامبطرممبرج

وفقد.مؤقتةحكومةوعينالامر،تجاهلالدوماولكن

ثم.مارس51فيالعرشعنفتنازلتأسد،كلنيقولا

منيكونويكاد،عائلتهأفرادوجميعهوذلكبعدسجن

الرصاصعليهمأطلقواقدالبلشفيكالثوارأنالمؤكد

الثانى.نيقولاانظر:.ام189سنةيوليوفيوقتلوهم

الوقتفيروسيافيسوفييتيةمجالسعدةأنشئت

مجالسونافعست.المؤقتةالحكومةتكوينأثناءنفسه

والجنودالعمالوحاول.المؤقتةالحكومةالصوفييت

المحاولةأنغيريوليوفيبتروجرادفيالسلطةعلىالاستيلاء

فشلت.

الجنرالحاولام719سنةأغسطسفىأكتوبر.ثورة

.المتزايدةالسوفييتسلطةمنيحدأنكورنيلوفلارف

متطرفةالروسيةالجماهيروأضحت،فشلتالمحاولةأنغير

الروسيبالتقويمأكتوبر2)5نوفمبر7وفىمتزايد.بشكل

القصرعلىوالبحارةوالجنودالعمالاستولى(القديم

قصورأحدالقصرهذاوكان.البلاش!فةبقيادةالشتوي

الحكومةقيادةمقرالقصرهذاوأصبح،السكنيةالقيصر

حكومةوشكلوا،المؤقتةبالحكومةهؤلاءفأطاح.المؤقتة

الحربمنفوراروسياسحبالذيلينينبزعامةجديدة

المصانععلىالحكومةامشولتماوسرعان،الأولىالعالمية

فيكانتالتيالزراعيةالمنتجاتكلعلىاستولتكما

الفلاحين.أيدي

عاصمةموسكوالبلاشفةجعلام189سشةوفي

الاجتماعىالعمالحزباسمغيرواكماروسيا،

نأإلا،الروسيالشيوعىالحزبإلىالروسىالديمقراطي

السوفييتىالاتحادحزبإلىبعدفيماغيرالاسمهذا

الشيوممط.

السوفييتيةالجمهورياتاتحادوتشكيلالأهليةالحرب

0291وام189سنةبينماالفترةفي.الاشتراكية

المعارضةوالجماعةالشيوعيينبينأهليةحرباندلعت

الجماعةوكانتروسيا.علىالسيطرةحولللشيوعية

منهاأخرىدولعدةمندعماتلقتقدللشيوعيةالمعارضة

الشيوعيينلكن.المتحدةوالولاياتواليابانوبريطانيافرنسا

الحريطةهدهتوصح.روسياتوسع

بينروسياعلىطرأتالتيالزيادة

حصلتأ.149و1462عامي

دالحرو!الأراصيهذهعلىرو!سيا

الحطيوصح.والغمموالعروات

الحالية.روسياحدودالعامقالأحمر

تكوينتمأم199عاموفي

وأعلنتالممستقلةالدولكوممولت

استقلالهاحمهوريةعمئرةإحدى

استقلتكماللكومولثوالضحامها

وجورحيا.ولتوانياولاتفياأستونيا

6214مولسوحدود-كاكالىء

1533-4621التوسع!

1584-5331التوسع!

9168-1584الئوسع

1491-9168الئوسع

الحاليةروسماحدود-س

لررلسالابعةألالساكانث-صلم:ررح!عمممث!ءم!؟
ككل!غئن:

أئرئبئ\)ححير
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جورجيافيشيوعياحكماوأسسواخصومهمهزموا

الوسطىوآسياالبيضاءوروسياالشرقيةوأرمينياوأوكرانيا

أكثرالروسيالشعبجعلفىالأهليةالحربوأسهمت

عليه.كانمماسخطا

الفلاحينثوراتمنالمزيدنشبام219عاموفي

خطةلينينوضعالسنةتلكوفي.العمالوإضرابات

الخطةهذهوبمقتضىروسيا.لتقويةجديدةاقتصادية

فىبماالاقتصاديةالأوجهمعظمعلىالحكومةسيطرت

الثقيلةوالصناعاتالخارجيةوالتجارةالبنوكأعمالذلك

تحتتركتالصغرىالتجاريةالأعمالأنغير.والنقل

بالاحتفاظسفللفلاحينكماأصحابها،سيطرة

الزراعية.بمنتجاتهم

الشيوعيةالحكومةأقامتأم229عامديسمبرفي

السوفييتيةالجمهورياتاتحادتدعىجديدةحكومة

أربعمنتتكونالحكومةهذهوكانت،الاشتراكية

الاشتراكيةالسوفييتيةالفيدراليةالجمهورية:هىجمهوريات

ولكن.نياوأوكرا،زيانسقوقاوتراالبيضاءوروسيا،لروسيةا

أذربيجانإلىترانسقوقازياقسمتم0491سنةأواخرفى

،أخرىجمهورياتعشرأنشئتكماوجورجيا.وأرمينيا

هذهوكانت.جمهورية61الجمهورياتمجموعفأصبح

وكازاخستانإستونيامنتتكونالحديثةالجمهوريات

وطاجكستانومولدافياولتوانياولاتفياوكيرجيستان

جمهوريةفيتغييروحدث.وأوزبكستانوتركمنستان

عامأنشئتالتيالسوفييتيةالاشتراكيةفنلنديةالكاريلو

.ام569سنةمستقلةجمهوريةفأصبحتأم049

جوزيفواستطاع،4291سنةلينينمات.ستالين

ل!حزبالعامالسكرتيرمنصبيتولىكانالذيلحشالين

بسرعة،السلطةعلىالاستيلاءأم229سنةمنذالشيوعي

تلووأحداأعداءهوهزم.الموقفعلىمسيطراوأصبح

دكتاتورهوستالينكانام929عامحلوعندماالآخر.

السوفييتي.الاتحاد

ستالينبدأالعشرينالقرنمنالعشرينياتنهايةوفى

علىيركزالبرنامجهذاوكاناشتراكئا،اقتصاديابرنامجا

يملكهاالتىالصغيرةالمزأرعوجمعالثقيلةالصناعاتتطوير

كثيروعارض.الدولةتديرهاكبيرةمزارعإطارفيالأفراد

أواخروفى.ستالينسياساتالسوفييتيالاتحادمواطنىمن

الكبير.بالتطهيرسميإرهابعهدمشالينبدأالثلاثينيات

المواطنين،منملايينعلىالقبضالسريةشرطتهوألقت

إلىأرسلوأأولالرصاصرمئاالسجناءمعظموأعدم

هؤلاءمنكثيروكان.السجونفىالعملمسمكرات

علىالالحمتيلاءعلىلعستالينساعدواقدسجنوأالذين

المحتملةالتهديداتيزيلأنستاليناستطاخوهكذا.السلطة

فيالأمورزمامعلىقبضتهمنقوىأنهكما،لسلطاته

جوزيف.،ستالينانظر:.السوفييتيألاتحاد

كانالثلاثينياتأواخرفى.الثانيةالعالميةالحرب

علىللاستيلاءاستعدقدهتلرأدولفالألمانيالدكتاتور

السوفييتيالاتحادوقعام939عامأغسطسوفيأوروبا.

يقومألاعلىفيهااتفقااعتداءعدممعاهدةوالمانيا)السابق(

سنةسبتمبروفيألاخر.علىبالهجومالطرفينمنأي

،الغربمنبولنداالمسلحةالألمانيةالقواتغزتأم939

منالشرقيالجزءواحتلتالسوفييتيالاتحادقواتوهرعت

بولندا.

السوفييتيالاتحادألمانياغزتام149سنةيونيووفي

فيالتحولنقطةوكانق.أراضيهفىالتقدمفيوبدأت

لألمانياالسوفييتهزيمةهياسموفييتىالاتحادداخلالحرب

ثم،أم439سنةفولجوجراد()الانستالينجرادمعركةفي

وطردهاالألمانيةالقواتدحرفىالسوفييتيةالجيوشأخذت

أوروبا.شرقىمنالتقهقرعلىأجبرتهاحتىأراضيهامن

برلينتهاجمالسوفييتيةالجيوشكانتام49ءأبريلوفى

واستسلمتمايو،2فيالسوفييتأيديفىسقطتالتي

.التارلذلكمنأيامخمسةبعدللحلفاءالألمانيةالقوات

السوفييتيالاتحادأعلنأم49ءسنةأغسطسوفي

للحلفاءاليابانواستسلمت،اليابانعلىالحرب)السابق(

العالميةالحربانتهتوبذلكام459مشةسبتمبر2في

الثانية.العالميةالحربانظر:.الثانية

أخذالثانيةالعالميةالحربنهايةبعد.الباردةالحرب

أوروبا.شرقيفينفوذهدائرةتوسيعفيالسوفييتيالاتحاد

قدأقطارعدةهناككانتأم489عامأوأئلوفي

هيالأقطاروهذه،السوفييتفلكفيتدورأصبحت

وألمانياورومانياوبولنداوالمجر،وتشيكوسلوفاكيابلغاريا

بعد.فيماالشرقية

السوفييتيةالجمهورياتاتحادفإنذلكإلىوبالإضافة

ألبانيافيالشيوعيةالنظمعلىنفوذلهكانالاشتراكية

كلقطعالسوفييتىالاتحادوأممتطاعويوغوسلافيا.

،الغربوبينفلكهفيتدورالتيالدولبينالاتصالات

الشرقبينوالشكوكالمتبادلالثقةعدممنشيءونشأ

باسمبعدفيماعرفتمنافسةذلكأضحىحتىوالغرب

كيفتالتيهيالباردةالحربوكانت.الباردةالحرب

وكذلكالخارجيةالسابقالسوفييتيألاتحادسياسةاتجاه

الثمانينياتأواخرحتىالغربيةأوروبادولمنكثيرسياسة

.الباردةالحربان!:.العشرينالقرنمن

سبتمبروفيام،539لمشةمارس5فىستالينمات

للحزبرئيساخروتشوفنيكيتاأصبحالعامذلكمن

الاتحادوزراءرئيسأم589سنةفيأصبحثم،الشيوعي
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تميزالذيالإرهابمنخروتشوفخففوقد.السوفييتى

بعضغلواءمنخففأنهكما،ستاليندكتاتوريةعهدبه

الشرقبينوالسفروالتجارةالاتصالاتعلىالقيود

فىعملهيمارسظلالسوفييتيالاتحادأنبيد.والغرب

خروتشوفوكان،الشيوعيةغيرالأقطارفينفوذهتوسيع

منكثيراأنإلابالغربالسوفييتعلاقاتمنحسنقد

نيكيتا،خروتشوفانظر:.أخفقتالأخرىسياساته

سرجيفتش.

خروتشوفالشيوعيينكبارأسقطام649سنةفى

كما،الشيوعىالحزبزعيمبريجينيفوأصئليونيد

منكلوزادالوزراء.رئيصكومميجينأليكسيأصبح

الاستهلاكية،البضائعإنتاجمنوكوسيجينبريجينيف

السوفييتنفوذدائرةمنوسعاأنهماكما،المساكنوبناء

إفريقيا.فى

كانالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواسطوفي

نأيريدوكان،السوفييتيالاتحادفيزعيمأقوىبريجينيف

التيالسياسةوهي،والغربالشرقبينالتوتريخفف

الانفراجسياسةأنغير.الانفراجبسياسةبعدفيماعرفت

القرنمنالسبعينياتأواخرفيانهارتأنلبثتماهذه

السوفييتيألاتحادبينالعلاقاتوساءت،العشرين

الإنسانحقوقمثلقضايافيالمتحدةوالولايات

لأفغانستانالسوفييتوغزولها،السوفييتوانتهاكات

انظر:.الجانبينكلامنالنوويةالأسلحةعددفيوالزيادة

أليت!ثه!.ليونيد،بريجنيف

ميخائيلأصبحام859عامفي.جورباتشوفظهور

منكثيراوأدخل،الشيوعيالحزبرئيسجورباتشوف

حريةفيزيادةذللثفيبمااسموفييتىالاتحادفيالتغييرأت

الجميلة.والفنونوالأدبالسياسيةالأمورفىالتعبير

العسوفييتيالاتحادبينالعلاقاتلتحسينجهدهوكرس

السوفييتي.الاقتصادعلىالحكومةسيطرةوتقليل،والغرب

أنتخاباتأولالسوفييتيألاتحادعقدم9891عاموفي

صوتتالتاليةالسنةوفى.الشعبنوابلمجلسلهحرة

غيرسياسيةأحزاببقيامالسماحعلىبالموافقةالحكومة

أعضاءمنكثيرفعارض،السوفييتيالاتحادفيشيوعية

السوفييتالمسؤولينمنوكيرهمالشيوعىالحزب

انتخبام!09سنةمارسوفي.جورباتشودتإصلاحات

الذيالمنصبإلىجورباتشوفالشعبمجلسنواب

انظر!.الجمهورياترئي!ي!منصبوهومؤخرااستحدث

سرجيفتش.ميخائيل،جورباتشوف

فى.الاشتراكيالسوفييتيةالجمهورياتاتحادانهيار

منكثيرطالبالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخر

منبمزيدالأنحاءمختلففيالسوفييتيالاتحادمواطنى

ما099سنةيونيووفى.المركزيةالحكومةمنالتحرر

مجلسهايصدرهاالتىالقوانينبأنروسياجمهوريةأعلنت

الحكومةتسنهاالتيالقوانينعلىأفضليةلهاالتشريعى

الاتحادجمهورياتكلكانتالعامنهايةوفي،المركزية

الأمر.هذامثلاعلنتقدالسوفييتي

عشروزعماءجورباتشوفاتفقام199يوليووفى

صلاحياتالجمهورياتتمنحمعاهدةتوقيععلىجمهوريات

تقومأنعلىاتفاقهناكوكان.الذاتيالحكممنكبرى

ولكن،أغسطس02فيالمعاهدةبتوقيعجمهورياتخمس

الشيوعيالحزبزعماءبعضقامأغسطس91يومفي

وسجنوا،جورباتشوفحكومةضدبانقلابالمحافظين

.العطلاتلقضاءالمعدمنزلهمفيوعائلتهجورباتشوف

بانتفاضةروسياجمهوريةرئيسيلتسنبوريسقاموعندها

وبعد.أغسطس21فيانهارالذيالانقلابضدشعبية

ولكنهالاتحادرئيسمنصبجورباتشوفاستردالانقلاب

الشيوعى.الحزبرئاسةمناستقال

الجمهورياتمطالبةالعسكريالانقلابانهيارجدد

سنةسبتمبروفي.الخاصةشؤونهمعلىأوسعبسلطات

كا3،!سلم؟ئ!ىىكا!ئمصبمكل!كيئكل!ى!لم!ىس!بزىزرير!!33ئجسركاو!3ء3!/كاع"!

رزء4كا+!شبر!قيك!و!و*ى!!ءطس7بم!سير!يرء

ص"ءصشفي!!ع!!زر-3ءكابمروبنسءتن7!أ!في*حأجميهي*5لأرز4ة!!!بهك!ءلأ!بر!!ئنبزلاكا!بخك!

؟زوضجي2!!!3؟آ*؟!ءء!اعس!اجمغ!يه!بم3روعكأ!!ء!!ء!برير!؟ير!!،؟ا-وز!م7!ى!!أ2!

بر--صكا!-صكا!347ءعسي?!ثربر/

كا3!الم-س!كاش3!زر3ءصأ!!زر!؟7ء،لآبرو*ءخص

3!كا*سي!؟!!!مح!لألالألأ33لأء!

،!!!!7

ين3ء3ىجمم!وو7!فييرىحي!*!333،!ص

صد*ص!!؟-لم،!ء!ء-؟سلي،-

لأ!كا-7-!صسسمع3ل!!!

عاممندالسوفييتيللاتحادرئيساكانجورباتشوفميخائيل

يظهرام.199عامكيانابوصعهوجودهانتهىحتىأم،859

موسكو.فيالجمهوريحييوهو(اليمين)علىجورباتشوف
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لتحكمانتقاليةحكومةالشعبنوابمجلسأقامأم199

الموافقةوتجرياتحاد،ومعاهدةجديديو!ب!ستورحتى

منيتكوندولةمجلسالحكومةهذهوضمتعليهما.

.الجمهورياتوزعماءجورباتشوف

روسياورؤساءيلتسنأعلنأم199ديسمبر8وفي

المستقلة.الدولكومنولثتشكيلوأوكرانياالبيضاء

ودعواقائما،يعدلمالسوفييتيالاتحادبأنهؤلاءوأعلن

وتشكيل،الكومنولثإلىللانضمامالجمهورياتبقية

وانضمت.ودفاعيةاقتصاديةبروابطمرتبطةمستقلةدول

جورجياعدافيماكلها،أيجمهوريةعشرةإحدى

واستولى.ولتوانياولاتفياإستونيا:وهيالبلطجقودول

المركزيةاسموفييتيالاتحادحكومةمنتبقىماعلىيلتسن

أ!شقالأم199ديسمبر25وفي.الكرملينذلكفىبما

الاتحادواختفىالرئيمى،منصبمنجورباتشوف

الوجود.عنالسوفييتى

وضعمشكلةروسياواجهت.تحولحالةفيأمة

علىالرقابةرفعأدىوقدللبلاد.وأقتصاديةحكوميةأنظمة

إلىهذاوادىالأسعار،لتلكهائلارتفاعإلىالأسعار

سنةأكتوبروفي.الروسيالشعبمعيشةمستوىخفض

يمكنشهاداتصرففيالحكومةبدأتأم299

تملكهاالتيالشركاتفيأسهملشراءاستعمالهاللمواطنين

الحكومة.

تقيمأنروسياعلىلزاماأصبحفقدذلكعلىوعلاوة

بعضوأراد.الكومنولثدولأعضاءمعجديدةعلاقات

الدولأنبيدقياديا،دورابلادهمتتولىأنالروسالزعماء

حجمهابسببعليهاروسياسيطرةمنخشيتالصغرى

وقوتها.الكبير

الروسيةالأقاليمكلوقعتام299سنةمارسوفي

الروسيةالأمةأساسوضعتمعاهدةمنطقتينعداما

-والشيشانالتتارهماالمنطقتانهاتانوكانت.الجديدة

أكبر.استقلالفىترغبانأنهماأعلنتاوقدالأنجوش!،

مطالبتهمالشيشانجددأم599ينايروفي

الجيشدخلذلكأثروعلىالذاتيوالحكمبالاستقلال

وشردودمرها،الشيشانيةالعاصمة،غروزنيمدينةالروسي

أهلها.

منحأنالأعلىالسوفييتأعلنأم129مايووفى

سنةلأوكرانياالقرمجزيرةشبهمنطقةاسموفييتيةالحكومة

بينمفاوضاتإجراءإلىودعت.وباطلملغىأم459

.النزاعهذالفضوأوكرانياروسيا

كثيرإزالةعلىوتفككهالسوفييتيالاتحادانهيارساعد

الحكومةقامتوقد.والغربالشرقب،الاحتكاكمن

كماأم،29!سنةالحربىالإنفاقبتخفيضالروسية

عفلروسيارئيسااستمروقدالروسيةالحمهوريةرئيسيلتسنبوريس

.أم!19عامبنهايةالسوفييتىالاتحادانهيار

فيالعاملينعددتخفيضفيعظيمةإنجازاتحققت

القواترجالمنكثيراالعملهذاوأجبر.ا!سملحةالقوات

مدنية.ووظائفله!مساكنعنالبحثعلىالمسلحة

كانتالتيألارلغالدولوافقتأم299لمسنةوفى

نوويةأسلحةتوجدوالتىقبلمنسوفييتيةجمهوريات

وروسياوكازاخستانالبيضاءروسيا:وهيأراضيهاعلى

إلىتعادأوالنوويةالأسلحةكلتدمرأنعلىوأوكرانيا

.سنواتسبعخلالروسياسيطرة

بينمواجهةحدثتام399عامأكتوبروفي

ألكسندربقيادةالشعبنوابمجلسفىالشيوعيين

بحلقرأراالأخيرإصدارإلىهذأأدىولطضسنرتسكوي

لمؤازرتهاالدستوريةالمحكمةعملوعلقالنوأبمجلس

القرار،هذاالشيوعيونورفض.الإصلاحمعارضي

البيتضربعلىيلتسنأجبرمماالبرلمانفىواعتصموا

.السجونفيوزجهمالمعارضينواعتقلبالنارالأبيض

الإصلاحاتإجراءفيالمضىمنيلتسنشمكنولكى

كامليمنحهدستوراأصدر،والسياسيةالاقتصادية

وإقالةالبرلمانكحلاعتراضيلأيللتصديالصلاحية

معالشعبيللاستفتاءالدستوربعرضوطالبالحكومة

أجريتفترةوبعد.جديدةنيابيةانتخاباتإجراء

.8ء%4موافقةعلىيلتسندستوروحصلألانتخابات
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مرضيةتكنلمالانتخاباتنتائجولكن.الأصواتمن

الغربية.للدولولاوأنصارهليلتسن

رتسكويعنعفواالبرلمانأصدر،أم499فبرايروفي

أعيد،ام699عاميوليووفى.يلتسنمعارضيوبعض

فكتورانتخابأعيدكماللبلاد،رئيسايلتسنانتخاب

للوزراء.رئيساتشيرنوميردين

حكومةرئيسدودايفجوهرطالبأم،199فى

البلاد،منالغربيالجنوبيالجزءفيمنطقةوهي،الشيشان

المنطقةإلىقواتهاروسيافارسلت.الجمهوريةباستقلال

الشيشانالمقاتلونأظهر.الاستقلاليةالنبرةإسكاتبغية

وبدأت.الروسيةالقواتضدحربهمفينادرةشجاعة

قاد.ام599منتصففىالطرفينبينللسلاممباحثات

الذيالأمنشؤونمستشارليبيدألكسندرالروسيالوفد

وفدقادبينماام،699نهايةفيمنصبهمنيلتسنأقصاه

بعددودايفخلفالذيباندرباييفخانسليمالشيشان

وأجلالشيشانمنالروسيةالقواتانسحبت.استشهاده

.م1002ديسمبر31بعدماإلىالشيشانيةالمسألةحسم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

رومانوفالأولألك!سدر

جوزيص،ستاليرالثالثألكسندر

لكاربيتر،برحيه!انيالثاألكسندر

لأولايميرفلاديفانإ

كاثرينالكبير،الأولبطرس

يآ.في،لينينجورجي،بليحانوف

للاواليقولاليون،تروتسكي

الثانينيقولاسرحيفتمشميحائيل،حورباتشوف

نيكولايفيتشلوريس،يلتسنحريجوري،راسبوتين

ركتسكإ

خانستراأ

ومسكأ

ند-أد-رستوف

ماراسا

بحر،زوفأ

خاناسترأ

بحيرة،لمينإ

نهر،مورلأا

لص،وبأ

بحر،تسكخووأ

حبال،لورالأا

نهر،لورالأا

بحيرة،ينحاوأ

المدن

بطرسبرجسات

فلاديفوممتوك

فولجاجراد

قازان

كالينينغراد

الطبيعيةالمعالم

الأبيصالبحر

الأسودالبحر

بحيرة،بيكال

لهردفينا،

نهر،الدون

سخالين

حزر،حوريف!نزفرا

نو،الفولجا

بحر،قزوين

سكجورجنيتوما

نسكمامور

موسكو

سكسبيرنوفو

جبالز،القوقا

بحر،راكا

جزيرةشبهكامشاتكا،

جزر،كوريل

بحيرة،وجالاد

نص،لينا

رمليايانوفا

حبال،بلونوفييا

نهر،الينيسي

تاريخيةأحداث

القرمحرباليابانيةالروسيةلملحربمؤتمربرلير،

الدوماالأولىالعالميةالحرب(تاريخية)نبذةبولندا

الإمبراطورية،المغوليةالثانيةالعالميةالحر!التركيةالروسيةالحرب

صلةذاتأخرىمقالات

كريليالأدبا،لروسياالباليه

المستقلةالدولكومنولتاللغة،الروسيةالبللايكا

الملابسسيبرياتوفا

العلمالروبل

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

القضاء-دالوطنيةالحكومة-أ

المسلحةتالقواهـ-المحليةالحكومةب-

السياسةج

السكان-2

السكاليةالتركيبة-أ

لأسلافا-ب

اللغة-خ

المعيشةنماطأ-3

الترويح-والمدنحياة-أ

الدين-زالريف!حياةب

التعليم-حالملابسج

والمكتباتالمتاحف-طوالشرأبالطعام-د

الصحيةالعنايةهـ-

الفنون-4

الباليه-جالعمارة-أ

والنحتالرسم-دالمومميقى-ب

والمناخالسطح-5

المماخ-خ!الجغرافيةالأقاليم-أ

والبحيراتالأنهار-ب

لاكمصادا-6

الخدماتصناعة-والطبيعيةالموارد-أ

الطاقةمصادر-زلصناعةا-ب

ةرلتجاا-حعةاكرا-ج

والاتصالاتالنقل-طالتعدين-د

الأسماكصيدصاعةهـ-

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

الروسي؟الاقتصادفىتطهوراالأكثرالقطهاعما-

؟أم719أكتوبرثورةقادمن-

روسية؟قوأنينمنالتشريعمجلسأصدرماذا-

البيزنطة؟الروسيةالعمارةفيالبناياتمننوعأهمما-

روسيا؟فيغيرهمنأكثرالثلوجفيهتسقطالديالجزءما-

السكاد؟غالبيةيعيمشروسيامنجزءأيفي-

؟الإصلاحاتتمفيذالثانىألكمسدرالقيصرأوقفلماذأ-

؟اليومروسياتواجهالتيالهامةالتحدياتما-
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منذكانتأوروبا.شرقىتقعدولةالييضاءروسيا

السوفييتيالاتحادمنجزءاام199وحتىأم229عام

البيضاءروسياجمهوريةباسماتعرفكانت(.)السابق

رو!حيااختصاراعليهاويطلق،السوفييتيةالاشتراكية

مدنها.أكبروهى،مينسكعاصمتهاالبيضاء.

كيفاندولةإلىتاريخهماالبيضاءروسياسكانيعيد

القرنفيالشرقيوناسحلافيونأسسهادولةوهيروس،

لتوانيامنجزءاالبيضاءروسياأصبحت.الميلاديالتاسع

فيبولنداإلىتحولتثم.الميلاديعشرالرالغالقرنفى

التاسيعالقرنأواخرفيروسياإلىثمعشرالسادسالقرن

الشيوعيةروسياقامتام189عامفي.الميلاديعشر

عامفيهاشيوعيةحكومةوأقامواالبيضاء.روسيابغزو

الاتحادجمهورياتمنالبيضاءروسياأصبحت.أم919

استقلالهاعلىوحصلت.أم229عامالسابقالسوفييتي

.ام199عامالسوفييتيالاتحادتفككإثر

الحكمنظام

يختار.برلمانيةحكومةالبيضاءروسيافييوجد

السوفييتمجلسالمسمى،للبرلمانعضوا026المنتخبون

الشعبوينتخب.القوأنينالأعضاءهؤلاءويسن.الأعلى

ويشغل.سنواتخمعم!منهماكلمدةلفترتينالرئيس

ويعينالمسلحةللقواتالأعلىالقائدمنصبالرئيس

الوزراء.مجلعص

كلسمى،مقاطعاتممتإلىالبيضاءروسياقسمت

-3جومل2-برسق-أ:وهيعاصمتهاباسمقسم

ينتخب،فايتبسك6-موجيلف5-مينسك4-جرودنو

مجلسا.منهاكلفيالناخبون

الأعلىالمج!سويعين.المحاكمأعلىهيالعلياالمح!صمة

البيضاءروسيابدأتوقد.سنوأتخمسلفترةالقضاة

.أم299عامفيالخاصةالعسكريةقواتهابتشكيل

السكان

البيضاءروسيافييوجد.العرقيةوالمجموعاتالسكان

15بالمتوسطفيالكثافةوتقدر.نسمة3201)000.0

جمهورياتبينالكثافاتأعلىمنوتعد2شخصما/كم

صعابقا.السوفييتيالاتحاد

منأكثرسكانهاعددويبلغالقطر،مدنأكبرمينسك

منالبيضاءرومميافيالأعراقتتكون.نسمةمليون5.1

،السكانمجموعمن97%ويمثلون،السلافيالشعب

منهم:أصغرعرقيةمجموعاتوهناك%21والروس

.والأوكرانيونالبولنديون

للبلادالرسميةاللغةالبيلوروسيةاللغةأصبحت.اللغة

عملت.الرو!ميةاللغةمحلبذلكفحلت،أم099عام

اللغةاستعمالإضعافعلىسابقاالسوفييتيةالحكومة

المدنفىخاصة،الروسيةاستعمالوتشجيعالبيلوروسية

.الكبرى

اللغتين،سلافيةلغةوهىالبيلوروسية،اللغةتشبه

اسمريلية،-السلافيةبالألفباءوتكتبوالأوكرانيةالروسية

الروسية.اللغةبهتكتبالذينفسهالأس!وبتستعملكما

الكنيسةإماالبيضاءروسياسكانمعظميتبع.الدين

الشرقي.الأرثوذكسيالمذهبأو،الكاثوليكيةالروسية

الكاثوليكأيضاالبيضاءروسيافىالكاثوليكعلىيطلق

طقوسشبعونلأنهم.بالوحدانيةالمعتقدونأو،اليونان

ذاتهالوقتفيويقبلون،الشرقيةالأرثوذكسيةالكنيسة

العقيدةبينماروما،فيالكاثوليكيالباباسلطة

النصعارىيرتبطذلك،علىتوافقلاالأرثوذكمسية

بالكنيسةإماالبيضاء،روسياسكانمنالأرثوذكص!

روسيافىالأرثوذكسيةبالكنيسةأوالروسيةالأرثوذوكسية

أوتوسيفالوس.شجعتالشخصيالحكمذاتالبيضاء

بعيدأمدمنذتعملكانتالتيالبيضاء،روسيافيالكنيسة

السابق،السوفييتيالاتحادعنالبيضاءروسيااستقلالعلى

،ام099حتىام029عاممنذالمعارضةتمثلكانتلذا

العشرين.القرنأربعينياتعقدفيحدثتوجيزةفترةعدا

موجزةحقائق

!ينسك:العاصمة

اليلوروسية:الرسميةاللغة

البيضاء.روسيا:حمهوريةالرسميالاسم

الحمو!إلىالشمالمنالأطولالمسادات20كم702لأ006:اللساحة

كم.062العر!إلىالشرقوم!كم545

سطحمستوىفوقم634جورا،دزيررهسس!جاالأعلى:الارتفاع

الغرلية،الشماليةالحدودعلىنيمادلهرانخفاضاالأكثرالمحر،

اصحر.اسطحفوق!م.

الكتافة،!سمة000/032.01-أم699عامتقدير:السكانعدد

الريف.فييسكنود%43،المدلىيسك!ور%266اكملسمة15

991.01لم907حواليأم989تعدادليالسكانعددبلغ

عام37201.لا،..إلىالسكادعدديصلألىالمقدرم!.لسمة

طس،بطما،زيرخنا،نكتا،لقر،شعير:عةلزراا:لريسيةات2لمنتحاا

ساعات،هوائيةدراجات-الصناعيةسكر.-شمندرجاودار،

أتات،،هندسيةمعدات،حاسول!أحضةيد،ساعات،حائط

مضغوطةخشبيةألواح،ناريةدراحات،اللحملتقطكيعمعدات

،منسوجاتتلفاز،أجهزة،ثلاجات،بوتاسيةوأسمدة،وأورات

وحرارات.شاحات

وحط،الأعلىفيأبيصانخطنأ!قية،حطوطثلاتةم!يتألف:العلم

الأسفل.فيأحمر

الروبل.الرئيسيةالمقدوحدة:العملة



937ءلبيضااروسيا

البيضاءروسيا

اللحرسطعلمحوطنبهمستوىصممهعأإإ!كا

حدلدلهلسك

!ناة

اخرىوبلدا!مدن!

الدوليهالحدودفيمرحعاليستالحريطةهذه

منها:البيضاءروسيافيأخرىدينيةمجموعاتتوجد

وغيرهم.،والبروتستانت،الكاثوليكالرومان

والمناخالأرض

ومعظم2،كم0067.02البيضاءروسيامساحةتبلغ

جزءهاالغاباتوتغطيومنبسط،منخفضأراضيها

الشرقيالشمالمنللأرضالمرتفعةالحافةتمتد.الشمالي

نقاطوأعلىالبيضاء.روسياولمسطعبرالغربيالجنوبنحو

ترتفعغورا،دزيرزهنسكاياباسمتعرفتلالالبلادفى

روسياأرضتحتويالبحر.سطحمستوىفوقم346إلى

تحتوي،كماوغابات،ومستنقعاتسبخات،علىالبيضاء

أما.بربياتباسميعرفالغاباتمنواسعمعستنقععلى

ونهر،نيماندنيبر،،بق:فهيالرئيسيةالبيضاءروسياأنهار

الغربى.دفينا

كالغزلانحيواناتالبيضاءروسياغاباتفيتتكاثر

روسياتدير.والسناجبوالمنكالبريةوالأرانبوالثعالب

منتبقىماكلوهيبيلوفيزها.غابةبولندامعالبيضاء

قبلمافتراتفيأوروبامعظمغطتالتيالعذراءالغابة

منالراتينجيةالأشجارعلىالغابةهذهتحتوي.التاريخ

كما.أخرىوأشجارالقديمةالملوكيةالصنوبريةالفصيلة

ثورمنسرببينهاومننادرةحيواناتعلىتحتوي

بالثورأيضاويعرفالأوروبىالبيزونأوالأرخص

.البريالأوروبي

درجةمتوسطحار.وصيفهاباردالبيضاءروسياشتاء

،برودةالشهورأشدوهوالصفرتحت6"مينايرشهرحرارة

متوسطيتراوح.حرارةالأشدوهو،م815يوليووشهر

الذائبة،والثلوجالمطريشملالذي،السنويالأمطارسقوط

3.سم6وه05بينما

الاقتصاد

منيعانىلكنهومتطور،جيداقتصادالبيضاءلروسيا

للاتحادألاشتراكيةالحكومةأحكمت.الحديثةالتقنيةنقص

عاما،سبعينلمدةالاقتصادعلىسيطرتهاسابقاالسوفييتي

البيضاءروسياتعمل.الكفايةوعدمالتخلفإلىأدىوهذا

على،السابقالسوفييتيالاتحادجمهورياتمثلمثلها

أجلمنالاقتصاديةالأنشطةعلىالحكومةسيطرةإضعاف

ذلكيتطلبأنالمتوقعومن،الحرةالسوقنظامإلىالتحول

سنين.عدة

روسيااقتصادنصفمنأكثرالصناعةتمثل.الصناعة

الضخمةبشاحناتهاالبيضاءروسيااشتهرتالبيضاء.

الاليةالحاسباتأيضاالبيضاءروممياتصنعوبجراراتها.

منوالعديد،اللحومتقطجعومعداتالهندسيةوالمعدات

والساعات،الهوائيةالدراجاتمثلالاممتهلاكيةالسلع

والمنتجاتالتلفاز،وأجهزةوالثلاجات،الناريةوالدراجات

غاباتتنتجكما.البوتاسيومأسمدةخاصةالكيميائية

متنوعة.خشبيةمنتجاتالبيضاءروسيا
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تحريبتم.سميسلوسلهرعلىتقعالبيضاءروسياعاصمةمينسك

ثمأم(،459-1)939التاليةالعالميةالحر!حلالتماماميسمك

عصرية.مدينةذلكبعد!ناؤهااعيد

روسياإنتا!ردغمنيقربماالزراعةتمثل.الزراعة

روسيافيالزراعيةالمحاصيلوتشتمل،الاقتصاديالبيضاء

والبطاطس،،الكتاننباتالشعير،:علىالبيضاء

والخنازير.البقرالمزارعونويربىالسكر.وبنجروالجاودار،

روسيافيالطاقةمصادرمنالقليليوجد.التعدين

والبوتاس،الطاقةمنهوتستحلصالخثمتل:البيضاء

البيضاءروسياجنوبفييوجدكما.الملحيوالصخر

.والبترولالحجريالفحم

علىالبيضاءروسياصادراتتشتمل.التجارة

ونيوزيلندا،وكندا،ألمشراليا،إلىوتصدرهاالاليةالمحاريث

معالرئيسيونالتجاريونالشركاء.المتحدةوالولايات

البيضاءولروسياوأوكرانيا.روسيامنكلالبيضاءروسيا

والمملكةوألمانيا،النمسا،:معمهمةتجاريةعلاقات

.وسويسرا،وبولندا،المتحدة

نظامالبيضعاءرومميافييوجد.والاتصالاتالنقل

الحديدية،السككمنشبكةعلىيشتم!كفءنقل

بمدنوتصلهامدنهابينتصلالتىالمعبدةوالطرق

بشكلالقطاراتوتستعم!.الأخرىالرئيسيةأوروبا

لروسياالرئيسىوالميناء.الطويلةالرحلاتلقطعأكثر

استعمالأالأكثرهيوالحافلات.منسكميناءالبيضاء

الأخرىوالقنواتبق-دنيبرقنالويعد.المدنداخل

بحربموانئأنهارهامنالعديدتربطمائىنقلطرق

الأسود.والبحرالبلطيق

البيضاء،روسيافييوميةصحيفة21ءحواليهناك

روسيافيالأسرعددوثلث.البيلوروسيةباللغةمنها013

مذياعاتمتلكوالغالبيةتلفاز،جهازيملكونتقريباالبيضاء

أكثر.أو

تاريخيةنبذة

الصروفةالمنطقةسكنتالغابرةالأيامخلال.البداية

ماعصورمنبداية،عدةشعوبحالياالبيضاءروسياباسم

قبائلإليهاانتقلتالميلاديالسادسالقرنفي.التاريخقبل

ومعهمالبيضاء،روسياسكانيرجع.الأصلسلافية

حكومةأولإلىتاريخهمبدايةوالروسالأوكرانيون

وذلك،روسكيفانالمسماةالحكومةوهى،شرقيةسلافية

القسمالبيضاءروسياوشغلت.التامئالميلاديالقرنفي

الفترةوخلال.روسكيفاندولةمنالغربيالشمالي

كانتالميلاديينعشروالحاديالعاشمرالقرنينبينالواقعة

والاقتصادية،،اسميالمسيةالقوةتمثلروسكيفاندولة

أوروبا.فيالعظمىوالعسكرية

القرنخلال.والروسيالبولندي-اللتوانيالحكم

لدولةالشرقيالجزءالمغولغزا،الميلاديعشرالثالث

.الغربمنالجرمانيةالقبائلهددتهاكما،روسكيفان

التهديدهذامننفسهاالبيضاءروسياتحميأنأجلومن

التحالفهذاأدىلتوانيا.محارتهاعسكرياتحالفاأقامت

أصبحتالتيلتوانيامنجزءاالبيضاءروسياتصبحأنإلى

وقوية.كبيرةدولة

ملكةالأكبرلتوانيادوقتزوج،أم386عامفي

ملوكحكموبولندا.للتوانياملكايحكموبدأبولندا،

بمالتوانياأدمجتأنإلىعام002قرابةالدولتينبولندا

.ام956فيبولندامعالبيضاح!روسيافيها

بينبولنداقسمتأم597وأم772عامىوبين

علىروسيافحصلتوالنمساوبروسياروسيامنكل

الروسانتهجالبيضماء.روسيافيهابماالشرقيةبولندامعظم

دعيترسميةسيالممةالميلاديعشرالتاسعالقرنخلال

الثقافةتفوقشجعتبأن(روسية)جعلهاالترويسبسياسة

فيبما،واللغاتالثقافاتمنغيرهاعلىالروسيةواللغة

الشعورنموإلىالإجراءهذافأدىالبيضاء.روسياذلك

عشرالتاسعالقرنينخلالالبيضاءروسيافيالقومى

الروسي.الحكمكراهيةنئكنهمماالميلادي!ت،والعشرين
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ما179عامالروسيةالثورةقضت.السوفييتيالحكم

حكومةمنهبدلآوأقامتروسيا،فيالقياصرةحكمعلى

البيضاءروسياشحعبأسسا!،189مايوفي.شيوعية

البيفحاءروشاجمهوريةسميتلثميوعيةغيرمستقلةدولة

روسيابغزوالشيوعيونالروسقام،ذلكورغم.القومية

،ام919عاممنينايروفي.العامذلكنهايةفيالبيضاء

شيوعينظامذاتحكومةالبيضاءرومميافيأقيمت

الاشتراكية.السوفييتيةالبيفماءروسياجمهوريةسميت

روسياغربعلىالبولنديونسيطرأم919عامفي

وفى.الروممية-البولنديةالحرببدايةعندوذلكالبيضاء

منواحدةالبيضاءروسياأصبحتام229عام

)السابق(.السوفييتيالاتحادجمهوريات

جوزيفشجع،العشرينالقرنمنالثالثالعقدفي

فيالترويسسياسةالمطلقالسوفييتيالاتحادحاكم،ستالين

.الأخرىالروسيةغيروالجمهورياتالبيضاءروسياجمهورية

أراضيعلىالروسيةالحكومةاستولتفقدلهذاوتنفيذا

الدولة،تديرهاواسعةمزارعمنهالتشكلالخاصةالمزارعين

البيضاء.روسياسكانمعاناةزيادةإلىذلككلوأدى

روممياغريعلىالسوفييتسيطر،ام939عامفي

مأ919عاممنذالبولنديونعليهسيطروالذيالبيضاء

ما449إلىأم149عاممنذالبيضاء.روسياإلىفأعادوه

الروسيةوالأراضيالبيضاءروسياالألمانالنازيوناحتل

وعانت.الثانيةالعالميةالحربخلالذلككان،الأخرى

دمرتحيث،الحربهذهخلالكبيردمارمنالمنطقة

الحربالنازيونخسرأنوبعد.بالكاملمينسكالعاصمة

الغربي.جزئهايمالبيضاء،روسياالسوفييتالروساستعاد

السوفييتيةالبيضاءروسياأصبحتأم،459عاموفي

.المتحدةالأمفيمؤسساعضوا

الأمةمجلسأعلنأم،099عامفي.الاستقلال

الاتحادقوانينعلىنافذةالداخليةقوانينهاأنالبيضاءلروسيا

سكانأعلنام199أغسطسوفي)السابق(.السوفييتي

السوفييتيالاتحادعنجمهوريتهماستقلالالبيضاءروسيا

لروسياالجمهوريالحزببدلسبتمبروفي)السابق(.

أسمإلىبايلوروسوهوالروسىألاسممناسمهاالبيضاء

إلىالسوفييتىالاتحادانقسمديسمبرفويالبيفاء.روسيا

اتحدتأخيرا.مستقلةدولةالبيضاءروسياوأصبحتأجزاء

السوفييتيةالجمهورياتمنعشرمعالبيضاءروسيا

فيأملا،المستقلةالدولكومنولثمعافشكلت،السابقة

روسياعاصمة،مينسكواختيرتمعا.مشاكلهاتحلأن

المستقلة.الدوللكومنولثالإداريةالعاصمةالبيضاء،

ترسانتهمنجزءاوضعقدالسوفييتيالاتحادكان

روسيانقلت،ام299عاموفيالبيضاء.روسيافيالذرية

روسياإلىلديهاالتيالمدىقصيرةالذريةالأسلحةالبيضاء

المدىبعيدةالذريةالأسلحةبإزالةتعهدتكمالتدميرها.

وفي.العشرينالقرنمنالأخيرالعقدنهايةحتىلديهاالتي

البيضاءروسياشعبوافقم،5991عامأجرياستفتاء

ووافقواروسيا،اقتصادمعبلادهمدمإقتصادعلى

منواحدةبوصفهاالروسيةاللغةاعتمادعلىكذلك

وقع،ام799أبريل2وفي.بلادهمفيالرسميةاللغات

ووصفهاالبيضاءروسيامعتكاملأتفاقيةيلتسنالرئيس

البلدين.بينالقويةللعلاقاترمزبأنها

المستقلة.الدولكومنولثأيضا:انظر

153حواليالروسيةاللغةيتكلماللغلأ.،الروسية

لروسياالرسميةاللغةوهي.قوميةلغةبوصفهانسمةمليون

اتصالوسيلةأيضااللغةهذهتستخدمكماالاتحادية

الاتحادفيالروسغيرالسكانمعظمبينمشتركة

يتكلموننسمةملايين901وعددهم)السابق(السوفييتي

ولهجة.لغة07نحو

الأكثرالأربعاللغاتإحدىالروسيةاللغةتعتبر

الستالرسميةاللغاتوإحدى،العالمفياستخداما

الروسيةباللغةعلميةموادطباعةوتتم.المتحدةالأملمنظمة

أوروباوفي.الإنجليزيةاللغةغيرأخرىلغةأيةمنأكثر

الروسيةاللغةالثانويةالمدارستلاميذمعظميدرس،الشرقية

إلزامية.أجنبيةلغة

إلى،الكبرىالروسيةاللغةأو،الروسيةاللغةتنتمى

هذاإلىوتنتمى.السلافيةاللغويةالأسرةمنالشرقيالفرع

(الصغرىالروسية)أوالأوكرانيةاللغاتأيضاالفرع

صلةالروسيةوللغةالبيضاء(.الروسية)أووالبيلوروسية

والتشيكية،كالبولندية،أخرىسلافيةبلغاتوثيقة

والمقدونية،،تيةكروا-والصربو،لسلوفينيةوا،والسلوفاكية

الروسية:اللغةفيرئيسيةلهجاتثلاثوهناك.والبلغارية

اللغةأنإلىهناالإشارةتجدر.وجنوبيةووسطىشمالية

التيالوسطىاللهجةعلىمبنيةالحدشةالأدبيةالروسية

وأصبحتبها.المحيطةوالمناطقموسكوسكانيتكلمها

السابعالقرنبنهايةراسخةالحاليةالأدبيةالروسيةاللهجة

الوقت.ذلكمنذيذكرتغييرأيعليهايطرأولمعشر،

الروسيةالهجائيةتضم.)الألفباء(الهجائيةالحروف

السيريلية،الهجائية،الدقةوجهعلى،وتسمىحرفا33

التهجيةوتحاول.الإغريقيةالهجائيةعلىعمومامبنيةوهي

التاريخيالمبدأينبينالجمع،كالإنجليزية،الروسية

بتهجيتهاتحتفظالكلماتبعضأنأي،والصوقي

عليهكانتكماتنطقتعدلمأنهامنالرغمعلى،التقليدية

السابق!في
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اللغاتأسرةإدىالروسيةاللغةتنتمىالقواعد.

والألمانيةوالإغريقيةاللاتينيةتشبهوهي،أوروبية-الهندو

فللأسماء.مختلفةكثيرةنهاياتلكلماتهاإنحيثمن

الصفاتوتغير.للجنسأشكالثلاثةوهناك،حالاتست

وفىتصفها.التيالكلماتمعنحويالتتطابقأشكالها

وصيغالمسندةللصفاتخاصةأشكالأيضاالروسية

فلها،الروسيةالأفعالأما.للمقارنةالمستخدمةالتفضيل

المضارعوهى،الزمنعليالدالةالصيغمنأشكالثلاثة

والمستمرةالتامةالافعالعنويعبر.والمستقبلوالماضي

سمةوهي،للفعلالحدثوجهةباستخداموالمتكررة

وللروسية.الروسيةاللغةفيالفعلأشكاللجميعجوهرية

لشكلهاوفقامعينةلكلمةالنبريتغيروقد،واضحنبر

ثابتافليس،الروسيةالجملةفىالكلماتنظمأما.النحوي

نهايةفيعادةتوضعوالمهمةالجديدةالمعلوماتلكن

الجملة.

لغةفىنسبياقليلةأساسيةكلماتهناك.ا!لفردات

المتحدثونيعرفهاأنيمكنالروسيةاليوميالحديث

منفكثير.الإنجليزيةباللغةصلهلهالأنبسهولةبالإنجليزية

نأكما،مشتركأصللهاوالإنجليزيةالروسيةالكلمات

ومنهاالروسيةالكلماتبعضاقتبعستالإنجليزيةاللغة

والفودكا.الصناعبموالقمرالقيصر

على،السلوفينيةاللغاتجميعنشات.تاريخيةنبذة

للكنيسةالسلوفينيةفاللغة.بدائيةسلافيةلغةمنالأرح!

تشبه،الروسيةالأرثوذكسيةالكنيسةلغةوهى،القديمة

هذهأدتوقد.أخرىلغةأيةمنأكثرالبدائيةالسلافية

للدورمشابها،الروسيةاللغةتاريخفىمهمادورااللغة

الرومانسيةاللغاتتاريخفياللاتينيةاللغةأدتهالذي

الحديشة،الروسيةالكلماتمنفكثير(.اللاتينيةعن)الناشئة

منتعود،ولواحقسوابقلهامركبةك!ماتومعظمها

وتضم.القديمةللكنيسةالسلوفينيةاللغةإلىالمنشأحيث

هذاوفى.الكلماتأزواجمنكبيراعدداالرومحيةاللغة

القديمالروسيالشكلأننجد،الكلماتمنالنوع

بينمااليوميةبالحياةيتصلماديمعنىذاتلكلمةيستخدم

للكنيسةالسلوفينيةاللغةمنالمأخوذالشكليستخدم

مجرد.أوفنىمفهومعنللتعبيرالقديمة

باللغةأساسايكتبالأولالروسيالأدبكان

الكلماتبعضاستخداممعالقديمةللكنيسةالسلوفينية

الروسيةأنإلىالأولىالخطوطاتوتشير.الأصليةالروسعية

وكانت.الميلاديالعاشسرالقرنفيمتميزةلغةظهرت

باللهجةتكتبالقديمةالرومميةوالتجاريةالقانونيةالوثائق

أصبحتالميلاديالسالكلشرالقرنوبحلول.اشوممية

تدريجياحلتالتىالروصميةباللغةتكتب،الأدبيةالأعمال

المجالاتكافةفىالقديمةللكنيسةالس!وفينيةاللغةمحل

الديني.المجالعدا

.(م.ق26-م.ق621)كينتوس،روسيوس

الممثلاسمهصارحتى،عصرهفيأشتهررومافيممثل

وأصس!.والهزليةالمأساويةالأدوارمنكلفيبرعالكبير.

وكانوالإلقاء.التمثيلفىكتاباوألف،للتمثيلمدرسة

خطبةفيعنهدافعوقدبه،المعجبينمنشيشرونالخطيب

وأصئكنيارومامنبالقربروسيوسكينتوسولد.بليغة

التمثيل.طريقعن

والمنوة،الشبوطفصيلةمنالسمكمننوعا!وش

إلىعادةطولهويصلأوروبا.فيالعذبةالمياهفييعيش

فضيبلونويتميزسم،03إلىيصلقدولكنهسمأه

.الخضرةإلىضاربوظهر

المياهفييعيش.السباحةلطىءصعيرسمكالأوروبىالروشسمك

والألهار.بالجداولالعدبة

قائد.(م7081-5271)لكونتا،مبوروشا

قواترأسعلىأم078عامأمريكاإلىوصلفرنسي

إبانواشنطنجورجالجنرالقيادةتحتليخدمفرنسية

معركةتخطجطفىساعدام781وفى.الأمريكيةالثورة

واليس.كورناللوردوهزيمةتاونيورك

النبلاءلأحدالأصغرالابنوكانفيندومفىولد

يددونانينبابتيستجانالكاملواسمه.الفرنسيين

بدأام742فيولكنهكاهناليكوندرسوقدفيمير.

لحياةومميزاطويلامسارا

أصشجاعةوكان.عسكرية

حربفيومهارتهروشامبو

النمساويالعرشخلافة

السبع،السنواتوحرب

المطردالتقدمفيالفضل

وبوصفه.أحرزهالذيمما

قامفقدل!جيشعامامفتشا

الإصلاحاتمنبكثير

روشامبوالكونتالتيالهامةالعسكرية
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كما،الفرنسيةالثورةفىبعدفيمابنجاحاستخدمت

مأ783عامأمريكامنعودتهولدى.نابليونأستخدمها

الفرنسيةالثورةفيخدموأرتوا.لبيكارديمحافظاعين

عهدفىسجن.ام197فيفرنسامارشالرتبةإلىورقي

نابليونإليهأعاد.بأعجوبةالإعداممننجاأنهإلاايلإرهاب

تقاعد.معالث!ومنحهبعدفيمارتبته

وتنشئةبتعليمتعنىتربويةمؤسسةالأطفالروضة

.سنواتوستأربعبينأعمارهمتتراوحالذينالصغار

مدرسةمعيومياالساعاتمنعدداالروضةأطفالويقضي

الأنشطةأو،اللعبخلالمنالتعلمعلىلتساعدهم

،والعلوم،واللغة،الإسلاميةالثقافةتشملالتىالأخرى

علىالأطفالتعويدفيالمعلماتتساهم.البدنيةوالتربية

أحيانا.والكتابةالقراءةمبادئتقديممع،الجماعيالتفاعل

الأطفالرياضأنشطة

خلالمنالتعبير،بحريةالروضةفيالأطفالشمتع

منأنفسهمعنويعبرون،بينهمالحرةوالمناقشةالتحدث

الابتكاريةونشاطاتهم،والتلوين،الصلصالأعمالخلال

اللغوية.والقدرةالمهارةفيكتسبون،الأخرى

رياضفىالدراسياليوميبدأ.الجماعيةالأنشطة

بالنقالقثمالأناشيدوبعضالكريمبالقرآنعادةالأطفال

إلىالشائقةتجاربهمبنقلالأطفاليقومحيث،المفتوح

تتيحبحيثالأطفالبرامجمنالكثيروتعد.أقرانهم

تحعلم.أقرانهمخططمعخططهمتنسيقللأطفالالفرصة

غيرهم،يتحدثعندماالصمتالتزامالروضةفيالأطفال

الطاعة،يعودهموذلك،التحدثفىدورهموانتظار

النفس.وضبط

بكتابةوذلك،الأطفالعلىالأدواربتوزيعالمعلمةتقوم

يقوموهكذا.السبورةعلىبالصورالموضحةالكلمات

الختلفة،الأعمالفيبعضابعضهمبمساعدةالأطفال

وجبةباعدادتقوموأخرى،النباتاتبريتقومفمجموعة

مماأسمائهموقراءةكتابةعلىيتدربونوكذلكالإفطار.

المكتوبة.الكلمةبأهميةالإحساسإلىيؤدي

طفلكلبتوجيهالروضةفيالمعلمةأوالمعلميقومو

علىالأطفالبذلكويمساعد،قدراتهوفقيعمللكي

بأنفسهم.مشكلاتهموحل،المستقلةشخصياتهمتكوين

والعدوالمقارنةالقياسمثلالأخرىالأنشطةبع!أنكما

المهاراتتعلمعلىالأطفالتساعدالكمياتوموافقة

الرياضية.

الروضةلأطفالتتوفر.واللامنهجيةالمنهجيةالأنشطة

وهكذا،منهمكليراهاالتىالأنشطةمزاولةفيتامةحرية

منعادةتتكونالأطفالمنمجموعاتوجودنلاحظقد

داخلتامةبحريةيلعبون،أطفالخمسةأوأربعةأوثلاثة

سناالأكبرالأطفالأنفيهنلاحظالذيالوقتفي،الحجرة

منبدرجةتتسمأكبر،مجموعاتفييجتمعون

تشغلالأطفالرياضمنكثيرانجدأنناكما.الانضباط

والخفيفة.المحببةالأنشطةبكافةوقتهم

الأمور،أولياءبعضوكذلكالرياضمعلميبعضيرى

فيوانضباطاتنظيماأكثرببرامجالرياضتلتزمأنضرورة

الفصولهذهأنيعتقدونلأنهموذلك،الأطفالتعليم

الابتدائية،المدارسلدخولالأطفالت!ءأنيجب

مادقيبتدريسوالقيام،والحركة،الانضباطعلىبتعويدهم

ومن.للأطفالالأخرىالتقليديةوالموادوالرياضياتالعلوم

البرامجأنوالمعلمينالاباءبعضيعتقدأخرىناحية

الابتدائية.للمرحلةإعدادخيرهىاللامنهجية

والئجهيزاتالحجرة

واسعةالحجرةتكونماعادة.الأطفالروضةحجرة

ماوعادة.النشاطأنواعممارسةأو،الأطفاللتحركوكافية

بحريةنشاطهمالأطفالفيهيمارسواسئمافناءهناكيكون

.الأخرىوالألعاب،والركض،كالتسلقأكثر

نأيمكن،معداتعلىالروضةتحتوي.التجهيزات

فهناك،عليهمخطراتشكلأندونالأطفالبهايلعب

الأحجاممتعددةوالكتل،الختلفةواللعبالرملصناديق

فيهايتعلمخاصةورشبهاالرياضوبعض.والأشكال

الخشبوتقطيعنشر-المعلمينإشرافتحت-الأطفال

،الألوانفتشمل،الفنيةالأدواتأماالمسامير.وتركيب

منهاجانبوفي.والصلصال،الملونةوالأقلام،والفرش

الأطفالفيهاشعلم،البيتلبيئةملائ!ةبيئةالروضةتهيء

اللعب.طريقعنكثيرةأشياء

التيالكتبمنمجموعةالأطفالرياضمعظمتمتلك

القصصبقراءةالمعلمونويقوم،الأطفالانتباهتجتذب

علىيشجعونهمكما،عليهمالشائقةالصوروعرض

بأنفسهم.فيهاوالقراءةالكتبتلكفحص

خاصةبأسوارمجهزةفهي،اللعبساحاتأما

الجسديالنموعلىالاطفاليساعدالذيالتسلقلممارسة

بتصنيعيقومونوالأطفالوتوازنها،العضلاتوتقوية

علىيساعدوهذا،الورقمنوالسفنوالطائراتالسيارات

.الخيالتنمية

الروضةمعلمة

المدرباتالمعلماتمنفريقالأطفالرياضفىيعمل

ويتوفرالأطفالمعبالعمليستمتعنواللائيخاصاتدريبا

حسبالأطفالمعاملةعلىوالقدرةالصبرلديهن
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معلمتهم.إثرا!تح!صعيرةمحموعاتفييعملونالروضةأطفال

أرتداءعلىالأطفالبمساعدةيقمنكما،مداركهم

علىيساعدمما،وصحتهمبمظهرهموالاهتمامملابسهم

رياضمنكثيروتتجه.لديهموالاستقلاليةالروحتقوية

علىوالمعلماتالمعلمينقدامىبعضتوظيفإلىالأطفال

عملهم.أداء

تاريخيةنبذة

فريدرلمجشيعد.المبكرةالمراحلفيالأطفالرياض

فىللأطفالروضةأنشأحيثالأطفاللرياضأبافروبل

لتعليممدارسآخرونمربونوأنشأ.أم837عامألمانيا

بحديقةالروضةتسميةفيلفروبلويرحإلفضل.الأطفال

?إننيقائلا:ام838عامفيفروبلكتبلقد.الأطفال

لالأشنيالأطفالمدرسةأسمالمدرلممةهذهعلىأطلقلن

سنفييحدثكالذيبالمدارسالأطفالإلحاقأنوي

يتعلموالكياللازمةبالرعايةاللأطفاليحاطولكن،متأخرة

.لم!بحريةوينموا

قصدحيث،قويةدينيةخلفيةفروبللنظريةكانت

أدله،وحدانيةعنالمعلوماتبعضالأطفالتعليم

يتحققأنيمكنذلكبأنرأىلقد.والطيعة،والإنسانية

الموادمنمجموعةطوروهكذا،الرمزيالتشبيهخلالمن

الخروطات،علىاشتملتالهداياسماهاالتعليمية

.الملونوالغزل،الخشبيةوالكتل،والمكتبات

المصلحالأطفالرياضتأسيسفيفروبلسبق

مدارسأنشأحيث،أوينروبرتالويلزيالاجتماعي

ولايةفيهارمنيونيوأسكتلنداشىنيولاناركفيللأطفال

تدريسبأنيعتقدأوينكان.المتحدةبالولاياتإنديانا

نأشأنهمنالحميدةوالأخلاقالحسنالسلوكالأطفال

مثالى.مجت!عإيجادعلىيساعد

خارجأنشئتالتىالأولىالأطفالرياضخدمت

معظموكانتواحد.آنفيوالفقيرةالغنيةالأسرألمانيا

التي،الخيريةالجمعياتتتولاهاالأولىالأطفالرياض

سنمنذالمفيدةبالخبراتالصغارالأطفالتزويدإلىتهدف

الثالثة.

القرنبدايةمعسريعةزيادةالأطفالرياضعددزاد

معلملماعدادالمعلمينتدريبمعاهدواهتمتالعشرين

بأهميةاعترفتالمجتمعاتمنكثيراأنكما.الروضة

البرأملتطويرالميزانياتلهافخصصت،الروضةمرحلة

أوج!ست،ولهلمفريدريتش،فروبلانظر:بها.التعليمية

مدرسة.،الحفانة

ألمحركاتعدىتعتمدبخاريةقاطرةأولالروعت

وروبرت،جورجهما،إنجليزيانرجلانصنعها.الحديثة

روكت،القاطرةتجربةوعند.ام982عامستيفنسون

علىتفوقهاوأثبتت،الساعةفىكم.547سرعتهابلغت

منافسة.قاطراتثلاث

بسببليسالالمممبهذاروكتالقاطرةسميت

هندسيةصحيفةفىنشرتعليقبسببوإنماسرعتها،

،القاطرةلهذهالمسافرينركوبأنبهجاء،بريطانية

قبل.حربيصاروخفيالركوبمنتهوراأكثرسيكون

القاطرةعلىوأطلقا،الصحيفةمنالتحديهذاالرجلان

روكت.اسم

.ستيفنسونبمالقاطرة:أيضاانظر

فيالبريالنباتانظر:.شجرة،العربيةالروكة

العرلية(.الروكة)شحرةالعربيةالبلاد

الكبرىمانحثسشرفيمحليحكمذاتمقاطعةروكديى

سكانهاعدديبلغروكديل.مدينةحولتتمركزلانجلترا

هايوودمدنالمقاطعةوتشمل.نسمة602)001

هذهفيتقليديةصناعةالنسيجصناعةوتعد،وميديلتون

والتوزيعالتخزينالاخرىالصناعاتبينومن،المقاطعة

البلاستيكية.والسلعللإسبستوس

.الكبرىمانشسشر:أيضئاانظر

الأمشرالية.سيدنيبمدينةتاريخيةمنطقةرو!ى

منأكثرويزورها.مهمسياحيجذبمصدرأصبحت

.عامكلسائحمليون

مساحةعلى،سيدنيلخليجالغربىالجانبفيوتقع

هكتارا.32

أسطولأولمعالمنطقةإلىنزلواالذينالسجناء،وكان

للإقامة.مؤقتةأماكنأقامواقد،أم788عام
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المبانيمنعددمنهابقيولكن،الأماكنهذهواندثرت

منذترميمهاخلئسيدنيتنميةإعادةهيئةتولت،التاريخية

،ام681عامبنيالذيكدمنز،كوغويعتبر.أم689عام

عاميبينبل،كامبمخزنبنيوقد،المبانىهذهأقدم

يوجدكما.مطاعمعدةالانبهوتوجدام،861و9183

القديمة،أرجيلمتاجرموقعفيللفنونأرجيلمركزالان

.ام982عامإلىتاريخهايعودالتي

-)2918مانويلأكونا،وايروكساس

نالتأنبعد،الفلبينلجمهوريةرئيسأولام(.489

عاميوليومنالرابعفيالمتحدةالولاياتعناستقلالها

العالميةالحربفياليابانيينضدالقتالفيشارك.ام469

مقاتلاثمعقيد،برتبةضابطاأم(459-1)939الثانية

اليابانيينولكنميندأناو.بجزيرةالعصاباتحربفي

ظلفىصغيرا،موظفاالخدمةعلىوأجبروه،أسروه

وأستغل.لوريلبيجوزيهبرئاسةالصوريةالحكومة

كونهاالتىالتجسصحلقةحمايةفيمركزهروكساس

.المتحدةالولاياتلمساعدة

بجزيرة(الان)روكساسكابيزفىروكساسولد

حاكماوصار،الفلبينجامعةفىالقانوندرس.باناي

منبطلابوصفهشمهرةحقق.فيهنشأالذيللإقليم

لمجلسرئيساكانعندماوبخاصةالاستقلالأبطال

.النواب

الفلبين.:أيضاانظر

الحدودإقليمفىألمحلى،الحكممناطقمنروكسبرج

وتشكل.نسمة561.34سكانهاعدديبلغبأسكتلندا.

الفاصلالحد،روكسبرجلمنطقة،والجنوبيةالشرقيةالحدود

الأغنامبرعيالمزارعأصحابويقوموإنجلترا.أسكتلندابين

فهىتفيوتديل،واديمثل،الوديانأما.التلالفوقوالأبقار،

فيأنشئتقد،روكسبرج.وكانتالزراعةلأعمال!الح!

القديمة.الأسكتلنديةروكسبرجشايرمقاطعةمنام759

الأعمالمجالفيالمعروفةالأسماءأشهرأحدروعفلر

المتحدةالولاياتفيالخيريةوالأعمالوالمالالحرة

حقلفيروكفلرعائلةمنأفرادثلاثةعملوقد.الأمريكية

اعتبارالنيويوركحاكماروكفلرأ.نلسونكان.السياسة

لرئيسنائئاعملكما،7391عامإلىام959من

.ام779إلىأم749منالمتحدةالولايات

رجلام(.379-ام)983روكفلرديفسونجون

.يومذاتثراءالعالمرجالأكثروكانأمريكيأعمال

لاحقوقتوفي،البترولمجالفىعملهمنثروتهجمع

مبلغحياتهخلالروكفلرأنفق.المثمهورينمنأصبح

خيرية.مشروعاتفيتقريباأمريكىدولارمليون055

منبالقربرتشفوردفىمتجوللبائعابناروكفلركان

عشرةالسادسةسنفيوهوالعملوبدأ)نيويورك(،إثكا

مؤسسةفيشريكاأصبحثم،صغيرةإنتاجشركةفيكاتبا

فيالشركةتلكمنجناهاالتيالأرباحاستخدم.حبوب

عافا.وعشرونثلاثةوعمرهالبترولتجارةمجالدخول

روكفلرحقق،التاريخذلكمنعاماعشرثمانيةوبعد

تحتالمستهلكإلىالمنتجمنالبترولمنتجاتبتدفقهدفه

أويل.ستاندردشركةاسم

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتنهايةمع

فيالرئيسيةالتكريرمعاملتمتلكالشركةتلكأصبحت

وقدهذاوفيلادلفيا.وبتسبيرج،نيويوركومدينةكليفلاند

للتوزيع.أنظمةإلىبالإضافةالبتروللنقلخزاناتببناءقام

أخذام798وأم598عاميبينالممتدةالفترةوفي

الأعمالمجالفينشاطأيمنتدريجياينسحبروكفلر

منيمنحكانالتيالمؤسساتإنشاءفيحياتهبقيةوقضى

للشعب.أموالهخلالها

)الصورةفيويرى(.اليمنى)الصورةيقابلهمنلكلتذكارامعدنيةقطعايوزعأيامهأوأخرفيكان.للناسالعونبتقديماشتهرروكفلرديجون

.الثاكديوجونولورنسوونتروبونلسونديفيدوأحفادهالأصغرديحونابنه،اليمينإلىاليسارمنوهمورتته(اليسرى
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-أم)874الأصغرروكفلرديفسونجون

فيوالدهلازمروكفلر.ديلجونالوحيدالابنأم؟.069

تبرع.براونجامعةفىتخرجهبعدالحرةالاعمالمجال

أرضقطعةلشراءأمريكيدولارملايين.58بمبلغ

.نيويوركفىالمتحدةالأملمقرتخصص

أم(.789-091)6الثالثروكفلرديفسونجون

للجنةرئيممئاعملالأصغر.روكفلرد.جونأبناءأكبر

والمستقبلالسكانيالنموعنالمسؤولةالأمريكيالرئيس

فيوتخرجنيويوركمدينةفيروكفلرولد.الأمريكي

.برنستونجامعة

.(-أم)379الرابعروكفلرديفسونجون

عضواأم849عامانتخب.الثالثروكفلرجونابن

فرجينيا.ويمستولايةعنالأمري!شالشيوخمجلسفى

لولايةحاكماالديمقراطيالحزبمنوهوروكفلرعمل

ما779عامي!نالممتدةللفترةالغربيةفرجينيا

.أم89وه

إسكسمقاطعةفىمحليحكمذأتمنطقةروكفورد

منطقةوهي.نسمة000.74سكانهاعدديبلغ.الإنجليزية

،هناكيعيشونالذينمنوكثير،رئيسيبشكلسكنية

منخفضةأرضاالمنطقةوتضم.ولندنإندساوثفييعملون

العملويعتبر.وكراوتشالتايمزنهريمصبيبينخصبة

الهامةالمظاهرمنالتجاريللغرضالأسماكوصيدبالزرأعة

وطحنالطوبصناعةالصناعاتومن.المحليالإقتصاد

مدئاالمنطقةوتضم.اللعبوصناعةالقواربوبناءالدقيق

ريلايه.ومدينة،الإداريالمركزحيثروكفورد،مثلقديمة

وذكرت،الرومانيالاحتلالعليدليلاريلايهتعد

الإنجليزية.الأراضيسجلفيروكفورد

سكس.إ:أيضاانظر

أودر.نهرعلىبولنداغربىجنوبتقعمدينةروورو

مركزاروكلاووتعد.نسمة436لأ006سكانهاعدديبلغ

قائمةتتصدرنهريا.وميناءالحديديةالسكةلخطوط

بولندافىروكلاومركز

العالميةالحربدمرته

-1)!39التالية

أعيدوقدأم(!45

المبانىمنالكتيرتجديد

بعد.فيما
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.والمنسوجاتوالالاتالحواسسيبروكلاو:منتجات

بولندامنجزءاروكلاوأصبحت.جامعتينالمدينةوتضم

فيالمدينةعلىالنممساواستولتالعاشسر.القرنفي

جزءاروكلاووأصبحت.أم742فيوبروسيا،ام526

وقدبرسلاو.الألمانىاسمهاوكان.ام871عامألمانيامن

العالميةالحربانتهتحينمابولندا،حكمإلىالمدينةعادت

.أم459عامالثانية

الجديمدارتمبرأستراليةمدينةروكهامتون

لولايةالرئيسيوالحكوميالتجاريالمركزوتعتبربأستراليا

نسمة،.41895سكانهاعدديبلغ.الوسطىكوينزلاند

مصبه،منكم65بعدعلىفيتزروي،نهرعلىوتطل

وتعد.برزبينمدينةشماليكم483بعدوعلى

ويطلقبالأبقار،غنيةمنطقةلمنتجاتسوقا،روكهامتون

وتعتبرلأستراليا.البقرياللمعام!مةاسمأحياناعليها

علىالحجريالفحملاستخراج،الرئيسيالمركزكذلك

كربإلىتصدرالتيالحبوبمحاصيلولإنتاجكبير،نطاق

،والطوب،الإسمنتبصناعةروكهامتونوتشتهرالبلاد.

وتصنئمنتجات،والملح،والدقيق،الجاهزةوالخرسانة

فتشمل،المدينةفيالسياحيةالأماكنأماللتصدير.اللحوم

ومنتجعات،والكهوف،النباتيةوالحدائق،التاريخيةالمباني

وجزيرةإموباركوحديقة،كبريكورنساحلعلىيبون

كيبل.جريت

لولالةالإداريالمركزوتعتبر،فيتنزرويلهرعلىتطهلروكهامتون،

والتعدين.بالزراعةتشتهرمنطقةوهىبأستراليا،الوسطىلاندصينز

بينأوروبا،غربيفىازدهرفنياتجاهالروعوكو

الأناقةعلىالاتجاههذاوينطوي.ام78و.ام007

وموضوعا.أسلوباالرفيعوالذوق

كانحيثفرنسا،فيانتشارهذروةالروكوكوبلغ

أونوريهوجان،بوشيهفرانسوا:المصورينالمذهبهذارواد

الطقةمنعملائهمأغلبوكانوأطو.وأنطوانفراغونار،

الشكلفيكبيرأاختلافالوحاتهمواختلفت.الملكية

كانتفقد.لهمالسابقالباروكيأسلوبعنوالمضمون

علىتعتمد،الباروكيالأسلوبفيالنموذجيةاللوحات

عنتعبرماكثيراوكانت.وبطوليعطمحدث

فتتميزالروكوكولوحاتأما.نصرانيةدينيةموضوعات

ماكثيراوكانت،الشكلفىوالرقة،والأناقةبالجاذبية

فنانوأبدعكما،القديمةالأساطيرمنمشاهدتصور

منتجمعاتبهتظهرالتصويرمنجديدالوناالروكوكو

.والمتنزهاتالحدائقفيزيأبهىيرتدون،الشباب

هذهفياخرونفنانونهناكفكانفرنسا،خارجأما

سحراالمتألقالروكوكو،باسلوبأعمالهمتميزت،الفترة

وتوماسإيطاليا،فيباتيستاثايبولوجيوفانىمثل،وحيوية

إنجلترا.فيجينزبرة

،العمارةمنكلاالزخرفيالروكوكوأسلوبوشمل

والأوبرا،،القماشعلىوالتطريز،والخزف،والأثاث

ذروةالروكوكوبلغ،العمارةمجالففي.المسرحومشاهد

والنمسا.ألمانياجنوبيفىالموجودةالقصورفياروعة

.العمارةبمأسلوب،الباروكيبمالأثاث:أيضئاانظر

تقع،الأطلسيالمحيطشمماليفيصغيرةجزيرةروعول

جزرفييويعستنورثجزيرةغربىمنكم036بعدعلى

حواليبعدعلىروكولتقعكمابأسكتلندا.الهبريدز

وهذهأيرلندأ.شمالفيلندندريغربىشمالكم042

منروكولجزيرةتتكونتماما.معزولةالصغيرةالجزيرة

وطولالبحر.سطحعنم02حواليوترتفعالجرانيت

روكولجزيرةبريطانياض!توقد.م09دائرتهامحيط

.أم55!عامإليها

الجبليةالسلاسلأكبرالروكيجبال.!جيال،ادوكي

عبركم4)008مسافةتمتدإذالشماليةأمريكافي

الأماكنبعضفييبلغبعرضوكندا،المتحدةالولايات

المتحدةالولاياتفيالروكيجبالتمتد.كم056نحو

وويومينجع،ويوتا،وكلواردو،نيومكسيكو،منكلأمخترقة

جبالتمتدكذلكوألاسكا.وواشنطنومونتانا،أيداهو،

البريطانية،وكولومبياألبرتا،ولاياتعبرالكنديةالروكي

يوكن.وإقليم،الغربيالشماليوالإقليم
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التيالقمممشاهدةفىمتعةالروكيجبالزواريجد

المناظرمنذلكوغيرالمتلألئةوالبحيراتالجليديغطيها

المتنزهاتمنعدداالروكىجبالوتضم.الرائعةالطبيعية

البقاعهذهتشتهر.وكنداالمتحدةالولاياتفىالوطنية

الحيواناتوبصيد،الثلجعلىالتزلجبمنتجعاتكندأفي

)الخطالقاريالتقسيمخطالروكيجبالتشكل.البرية

التيالأنهاربينيفصلالذيالخطوهو(،القاريالفاصل

نحوشرقاتتجهالتيوتلك،الهادئالمحيطإلىغرباتجري

جبالتفصل.المياهتقسيمخطانظر:.الأطلسيالمحيط

نحوشمالأتجريالتيالأنهاربينكندافيالروكى

المحيطفىتصبالتيوتلك،الشماليالقطبيألمحيط

الأنهارمنعددوينبعالبلاد.غربيجنوبفيالهادئ

ونهر،أركنساسنهرذلكفيبماالروكىجبالمن

ونهر،ميسوريونهركولومبيا،ونهركلورأدو،

.نديريوجرا

تشمل:.الروكيلجبالالرئيسيةالسلاسل

الروكى3-.الوسطىالروكي2-.الجنوبيةالروكي-ا

سيلوين،جبال5-.الكنديةالروكي-4.الشمالية

بروكس.جبالسلسلة6-وماكينزي

كريستوديسانجريسلسلةمنالجنوبيةالروكيتمتد

فيالقممأعلىوبها.ويومينجأواسطإلىمكسيكونيوفي

نيومكسيكوفيقمةأعلىويلرفقمة،الروكىجبالسلسلة

كولورادوفيقمةأعلىإلبرتوجبل،م110.4وارتفاعه

.م4)993وارتفاعه

منتيتونزجراندتشملالتيالوسطىالروكيتمتد

يلوستوننهرأعا!طإلىيوتاوشمماليكولورادوغربيشمال

كنجسقمةالسلسلةهذهفيالقممأعلىومنمونتانا.فى

ويومينجفىجانتوقمةم4و702وارتفاعها.يوتافي

الوسطىالروكيفىيوجدكذلك.م10932وارتفاعها

الوطنى.يلوستونمتنزه

الحدودإلىأيداهوجنوبيمنالشماليةالروكيتمتد

جبالأعلىفىوهىبوراقمةوترتفع.الكنديةالأمريكية

هذهفيالوطنيجلاسيرمتنزهويقع.م)9853إلىأيداهو

المنطقة.

الأمريكيةالحدودمنشمالآفتمتدالكنديةالروكيأما

ألبرتاوتحفلوألبرتا.البريطانيةكولومبيامخترقة،الكندية

وجاسبربانفمتنزهاتفيهابماالطبيعةالمناظررائعةببقاع

الوطنية.

شمالىفيلياردنهريليماإلىسيلوينجبالتمتد

سلوين.جبالمنالشرقإلىماكينزيسلسلةوتقعكندا.

وتتجاوزألاسكاش!ال!عبربروكسسلسلةوتمتد

شما.الشماليةالقطيةالدائرةمنهاأجزاء

الروكيجبال

منلأكثرالروكيحبالتمتد

الغردىالحزءعبركم4)008

شمالمن،الشماليةلأمريكا

وتشتهرليومكسيكو.إلىألاسكا

الحلالة.ممناطرهاالروكيحبال

دوليةحدود

مقاطعاتأوولاياتحدود-

طريى---

حديديةلسك

بلدةأومدينة

جبليممر

جبليةقمة



938لجبا،كىلروا

.الصورةيسارألبرتاغربيجنوبفيلانفمدينةع!الكنديةالروكيجبالتطهل.الجميلةالطيعيةومناظرهاالمهيبةبقممهاتشتهرالروكيجبال

،البنونصنوبرغاباتتكسو.والحيوانيةالنباتيةالحياة

تتكاثربينما،الروكيجبالمنالسفلىالمنحدراتوالعرعر

.الارتفاعزادكلماوالسبروس،والصنوبرالتنوبأشجار

فوقالصخريةالجبالوكبشالصخريةالجبالعنزوتعي!ق

تنموأنالأشجارتستيملاالذيالارتفاعأيالشجر،خط

الدببةالعلياالمنحدراتغاباتفيوتعيش.مستواهمنأعلى

الجبالوأسودوالمنكالألكةوظباءالبريةوالأرانبوالغزلان

أما.الحيواناتمنذلكوغير،والسنجابوالشيهم

بينفتعيمش،المسكوفأروالموظالقيوطوذئابالصيدنانيات

.الوفيرةالأعشابتكسوهاالتىالوديانفيالجبال

الأسماكمنالروكىجبالأنهاربهتحفلمابينومن

السفاحة.والتروتة،والتيمالوسالرينبو،تروتة

النشاطالحيواناتتربيةتعد.والصناعةالزراعة

والأغنامالأبقارتساقحيث،الروكيفيالرئيسىالزراعى

الأكثرالوديانإلىتعادثم،الصيففيلابمراعيإلى

الشتاء.فيدفئا

فيماالحار،الفلفلالجنوبيةالروكىفيالفلاحونيزرع

والبطاطصالغلالويوتا:ومونتانا،وأيداهو،كلورادو،تنتج

.والخضراواتالسكروشحمندر

الروكي.فىالصناعاتأهموالأخشابالتعدين

كولورادوفيجوانسانوجباللدفيلمنطقةوتنتج

والتنجستنوالفضةوالموليبدنيوموالرصاصالذهب

الطبيعى.والغازالنفطويومينجحوضوينتج.والزنك

والزيتالحجريالفحممنإرساباتأيضاوبه

منالشرقإلىالواقعةتنئالمناجمكذلك.واليورانيوم

،والرصاص،الذهبيوتاولايةفىليكسولتمدينة

،الحجريالفحمواستخراجوللأخشاب.والفضة

الروكيفيخاصةأهميةوالزنك،والفضمة،والرصاص

الكندية.والروكىالشمالية

ولاياتاقتصادياتفيوافربنصيبالسياحةتسهم

الزوارمنالملايينيقصدهاإذ،الروكيجبالومقاطعات

الجليد،علىالتزلجوبمنتجعاتالوطنيةللتمئبهتنزهاتها

.السياحيجتذبمماذلكغيرولكثير

الروكىجبالفيالقمممعظمتشكلت.تاريخيةنبذة

الأرضيةالقشرةتعرضتعندما،السنينملايينمنذ

لحيواناتأحافيرالجبالجوانبوتحوي.هائلةلاضطرابات

تكونتصخورعلىتحتويكماالبحار،فيتعيشكانت

النصفوفي.الشديدةالحرارةذيالأرضجوففي

!ه

لا!كا2،*،-

ط!حملاورر!
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الماضىفيكانتجبالالروكىسلاسلمنالجنوبى

والأمطاروالرياحطويلةقرونمضتوقد.بركانيةهضابا

تتخدجعلتهاحتى،الروكيقممتنحتالزأحفةوالثلوج

.الأشكالمختلف

الأمرأولالشماليةأمريكاإلىالأوروبيونقدمعندما

منها،الروكيجبالفيتعيشكثيرةهنديةقبائلكانت

أولالأسبانيونوكان.واليوتىوالشوشونيالنافاهوقبائل

حلإنوما.الأوروبيينمنالروكيجبالإلىوصلمن

الموقعفيلهممستعمرةأقامواقدكانواحتىام895عام

مكسكو.نيوفىفيلسنتاألحالي

كلاركووليم،لويسمروذرالأمريكيانالمكتشفانقام

الشمالية،الروكيعبربرحلاتام608وأ508عامي

الفترةتلكفيبايك.مزبولنيدعىآخرأمريكيقامفيما

فيبايكقمةوسميتالجنوبيةالروكيباستكشافأيضا

عشرالتاسعالقرنأوائلوفي.باسمهكولورادووسط

فيالفرأءتجارةمركزالروكيجبالأصبحتالميلادي

.المتحدةالولايات

التوجهحركةأثناءالنقلجهودالروكيجبالعاقت

ممرأنإلا،الميلاديعشرالتاسعالقرنفىقامتالتيغربا،

المستكشفونأستخدمهبريطريقأطولوهو،أوريجون

،أوريجونانظر:.الجبالتلكمخترقايتلوىمضىوالرواد

جباليخترقالحديديةللسككخطأولوكانممر.

.أم868ويوميئكامحوضفىبنيالذيهوالروكى،

نأكماالسرب!08رقمالطريقالحوضهذاعبريمرواليوم

جبالعبرتمرالحديديةللسككرئيسيةخطوطاهناك

الروكى.

نفقأعلىدنفرمنالغربإلىالتذكاريأيزنهاورنفق

م.3لأ004نحوارتفاعهيبلغإذ،العالمفيالسياراتلمرور

للسككالأنفاقأطولمنيعدموفاتنفقفإنكذلك

تحتمنالجباليشقوهو،المتحدةالولاياتفيالحديدية

دنفر.وغربيجيمسقمة

بالرو

متزه،الوطنيبالف

الروكيحالعمر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصخريةالحبالكبش

متنزه،الوطىيلوستود

خدمواالذينالفرنسيينالأسطوريينالفرلمسانأشهررولا!

،رولانقصةرويتوقد.الوسطىالقرونفىشارلمانالملك

كتبهاملحميةقصيدةوهى.رولانأغنيةفيمرةلأول

وربما،الميلاديعشرالثانيالقرنأثناءمجهولفرنسيمؤل!

ولكنم،778عاموقعتحقيقيةحادثةعلىالعملهذابني

الملحمةوفي.لهمعاصراكانلوكماالبطليصفالمؤلف

الخطيرةللمهمةبقبولهوإخلاصهشجاعته،رولانيظهر

أثناءالمسلمينمنشسارلمانالملكجيمقحمايةفيالمتمثلة

فرنسابينالممتدةالبرأنسجبالسسلسلةالجيشعبور

موقعةفيويموتون،للهلاكورجالهرولانويتعرضوأسبانيا.

بعدفيماوالإيطاليونالألمانالكتابوكتب.المسلمينمع

رولانقصيدةمنأطولأعمالهمأغلبوكانت.رولانعن

تعقيدا.أكثرقصةوتح!ص

.الأدب،الفرنسي:أيضاانظر

)1754جانماريبلاتيير،"لاديرولان

تعملوكانت،رولانمدامباسمتعرفأم(.3!7-

الثورةأثناءالجيرونديينلجماعةسياسيامستشارا

لهاوكان،والجاذبيةوالطموحبالذكاءتميزت.الفرنسية

موظفوهولابتيرديرولانماريجانولزوجها

بدأتالتىالثوريةالحركةفينشطدور-صغيرحكومي

منانتقلاقدكاناأم197عاموبحلول.ام978عام

عينوقد.باريسإلىليونمدينةمنالقريبموطنهما

جماعةتوليأثناءللداخليةوزيرارولانماريجان

فيزوجتهوساعدته،ام297عامالحكومةالجيرونديين

لكثيرمضيفةبوصفهاالعونقد!طكما،الوزارةإدارة

الجماعة.قادةمن

لبعضالشديدةبالكراهيةتشعررولانمدامكانت

ذلكفيأخرىسياسيةجماعةوهي،اليعاقبةجماعةقادة

بينالسلطةعلىالنزاعاحتدامفىشعورهاوأسهم.الوشط

قادةاعتقالوعند.واليعاقبةالجيروند!نجماعتي

أيضارولانمداموضعت،أم397يونيوفيالجيرونديين

فىبالمقصلةأعدمتسياسيةمحاكمةوبعد.السجنفي

وانتحرالسجنمنفرقدزوجهاوكان،أم397نوفمبر

بموتها.عندعلمه

أنتشرتالتي،السجنفيكتبتهاالتيمذكراتهاوفى

رولانمدامولدتأفكارها.رولانمدامتشرحالناسبين

باريس.في

الجيرونديون.أيضا:انو

فرنسيأديبام(.449ا-)866روطررولا!

واشتهر.ام519عامالآدابفينوبلجائزةعلىحصمل

التيأم(129ا-09)4كريستوفجانروايةببب

موسيقىشابقصةوتحكي،مجلداتعشرةفىكتبها

النهر.الروايةباسمقصتهوسمىالمولد.ألماني

الحضارةرولانينتقدكريستوفجانروايتهوفي

مثاليةالروأيةوتعكس.المجتمعفيالفنانومكانةالحديثة

للشجاعةوحبهوالنفاقللغرور،ومعارضته،رولان
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برغنديابإقليمكلاميسيمدينةفيرولانولد.والإخلاص

بفرنسا.

جبلعلىرولرايتأعمدةتقف.أ!كمدهرودالت،

سانجلترا.شايرأكسفوردبمقاطعة،كومبتونثونجقريةفوق

وهذه.الملكرجالاسمالأعمدةعلىأيضاويطلق

ويزيد.م03قوهادائرةعمودا،06عنعبارةالأعمدة

تاريخويرجع.مترينعنالدائرةفيحجرأضخمطول

منهاوبالقرب.البرونزيالعصرأوائلإلىالأحجارهذه

الفرسانبالمممتعرفالعصرنفسمنمقبرةبقاياقوجد

الهامسون.

.(م0191-81)77رتستيواتشارلزرولز،

رولز-الهندسيةالشركةتأسيسفيشاركسياراتمصمم

رويسوفريدريكرولزدمجأم409عاموفي.رويس

رويس،انظر:.فاخرةسياراتتصنيعبهدفشركتيهما

ويتولىالسياراتيصممرويسكانوقد.هنريالسير

بيعها.رولز

وجامعةإيتونكليةفيوتعلملندنفيرولزولد

كمبردخ.

،مشهورةإنجليزيةموسيقيةفرقةسثوفزادولئج

الفرقةواشتهرت.وثائرةعاصفةموسيقىتعزفكانت

المثير.الحيبأدائها

أغنيةمناسمهاوأخذت،ام269عامالفرقةتكونت

أعضاءأماا!لوحلة.المياهبعنوانالزنو!أغانيمنأمريكية

(أم9)43جاجرمايكالأولالمغني:فهم،الأوائلالفرقة

جونزوبريانأم()439ريتشاردكيثالجيتاروعازفو

والطبالام()369ويمانبيلوالمغنيام(-969ا9)42

،أم969عامالفرقةجونزوتركأم(.419)واتسهارلي

تايلورمايكالجيتارعازدتمحلهوحل،مباشرةوفاتهقبيل

أصبحالحينذلكومنذ.ام479عامالفرقةتركالذي

لتقديمالفرقةتكونت.للفرقةالثانىالجيتارعازفوودرون

عليهم.السابقينالزنوجوموسيقى،الروكفنانيموسيقى

أغنياتأغلبيكتبانوريتشاردجاجر،بدأماوسرعان

عدمعلىأحصلأنأستطيعلاأغانيهمأشوومن.الفرقة

أم(،)659سمائيعناغربوأغنيةام()659الرضا

البنىالسكرأم(بم)969تونكهونك!نساءوأغنية

أم(.819)حركنيوأغنيةام(،719)

الفرقةأعضاءبدأ،العشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

الرقصأغنيةجاجرسجلحيث.فرديةبمشاريعالاهتمام

عامبوويديفيدالإنجليزيالروكعازفمعالشارعفي

جاجرأسطوانةالعامنفسفياشتهرتكما.أم859

الرئيس.إنهاالمحمسمىألبومطمنأخرىليلةمجرد،الفردية

الحفلاتمنالعديدفيالفرقةظهرتذلكإلىبالإضافة

.المصورةالموسيقية

كان(.5981-0181)هنرىالسير،رولنسن

اللغةرموزحلمنتمكن.القديمةاسياشمؤونفىخبيرا

داراالفرسملكعهدفىكانتالتيالقديمةالمسمارية

الجليلالعملهذاوساعد.مق005عامكتبتوالتي

منكثيرلفهمالقديمةاللغاتيتعلمونالذينالطلاب

البحرعلىالمطلةالبلدانفىتستخدمكانتالتياللغات

رولنسنمكتشفاتوأهدت.الغابرةالأزمانفيالأبيض

منالعديدالبريطانيللمتحف-القديمةالبابليةألاثارفي

يزديكهنريولدالعهد.ذلكفىالمنحوتةالتماثيل

ببريطانيا.أكسفوردفي.شادلنجتونفيرولنسن

الكريمالقرآنسورمنالرومسورة.سورةادوم،

أياتهاعدد.الثلا"نونالشريفالمصمحففيترتيبها.المكية

الباهرةالمعجزةتلكلذكرالرومتسميتهاجاءت.آيةستون

غلبص"آلم)العطمالقرآنأنباءصدقعلىتدلالتى

في":سيغلئونغلبهمبعدمنوهمالأرضأدنىفيرزإ:الروم

.4-أ:الروم.!..سنينبضع

اسمورأهدافوأهدافها،المكيةالسورمنالرومسورة

فيالإسلاميةالعقيدةقضاياتعالجالتىنفسها،المكية

الفسيح.وميدانهاالعامإطارها

مهم،غيبيبحدثبالإخبارالكريمةالسورةأبتدأت

الرومانتصاروهوألا،حدوثهقبلالكريمالقرآنعنهأخبر

كماحدثوقدبينهما،ستقعالتىالحربفيالفرسعلى

صدقعلىالدلائلأظهرمنوذلك،القرآنعنهأخبر

الوحي.منبهجاءفيماظ!ورفمحمد

علىالحقانتصاروشواهددلائلالاياتساقت

اسمورةتناولتثم.والأزمانالعصورششىفى،الباطل

فيالمؤمنونيكونحيث،والقيامةالساعةعنالحديث

محضرين.العذابفيالمجرمونويكون،يحبرونروضات

والدلائلالكونيةالمشاهدبعضذلكبعدالسورةوعرضت

علىالبرهانلإقامةووحدانيته،اللهبقدرةالناطقة،الغيبية

كفارعنبالحديثالسورةوختمت.الديانالواحدعظمة

يهتدواولموالنذر،الاياتتنفعهملمالذينقري!،

السورةفيالبديعالعرضذلكجاء.الساطعةبالبراهين

أذىمنيلقاهعماط!باللهلرسولوتخفيفاتسلية

النصر.يأقيحتىأذاهمعلىوليصبر،المشركين

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:ان!

الكريم.القرآنسور(،وسوره
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التير.نهرعلىتقعالتيروماللدينةجويةع!ورة

فيالمهمةالتاريخيةالمدنمنوهيإيطاليا،عاصمةروط

000.2منلأكثرالغربيةللحضارةمركزاظلت،العالم

وتضم.الأزليةبالمدينةس!يتالطويلولتاريخهاسنة،

علىتدلالتيوالقصور،القديمةالاثارمنكثيرأرومامدينة

القديمة.روماوتراثشمهرة

العالم،الرومانيةالإمبراطوريةعاصمةروما،حكمت

أوروبافيالقوةمركزالسنينلمئاتوظلت،القديمالغربي

فيالرومانيالنفوذويبدو.آسياوغربيإفريقياوشمالي

والقوانين.واللغة،والحكومة،العمران

فيتقعالتي،المستقلةالفاتيكانمدينةفىالبابايقطن

وفي.الكاثوليكيةالكنيسةمركزروماتعتبرلذلكروما،

الباباجلب،الميلاديينعشروالسالغعشرالسادسالقرنين

الفنية.بأعمالهمالبناياتبتزيينقاموافنانين

العالم،مناطقمختلفمنالعسياحألافرومايزور

رومابجوالزوارويتمتع.القديمةالتاريخيةاثارهالمشاهدة

،الخيولعرباتوبركوب،الشهيرةوبأسواقهاالمشمصر،

بمدينتهم،روماسكانيفتخر.المدينةفيالمنتشرةوالمقاهي

.المساعدةلهمويقدمون،بمحبةالزوارويعاملون

الحديثةالمدينة

إيطاليا،وسطفيالتيبرنهرضفتيعلىروماتقع

تلا،02علىالمدينةوتقع.التيرانيالبحرشرقىكمأ6

موقعهاويشمل.السهليةالمناطقإلىضواحيهاوتمتد

أفنتاين،تلالوهيروما،عليهابنيتالتيالسبعةالتلال

،وكويرينال،وبالاتينإسكولين،ووكابتولين،كاليان

بالإضافةالتلالتلكفوقالقديمةالاثاروتنتشر.وفيمينال

قصرويوجد.الحديثةوالأسواقائقالح!وجصدإلى

وهي،كويرينالفىالحكوميةوالبناياتالإيطاليالرئيعر

المدينة.أحياءأعلى

مركزكابتولين،فيالقديمةالرومانيةالطرقتنتشر

وبنايةمشهور،فنيمتحفيوجدكما،الرومانيةالحياة

النهضةعصرمهندسصم!هوميدان،المدينةمجلس

أنجلو.مايكل
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أكثرمنيعدالذيكولوناميدانروماوسطفييوجد

،والفنادقالمصارففيهفتكثرنشاطابمالمدينةمناطق

.والمسارح،والمطاعموالمكاتب،الفخمةالتجاريةوالمحلات

ويمتدكورسوديادلشسارعهوالمدينةفيالرئيسيالشارع

أخرىميادينعدةبينويربطكولونا،ميدانفيكمأ،6

العصورفيالشارعواستعمل.والجنوبالشمالفي

.الخيوللسباقميداناالوسطى

للكنيسةوالروحىالإداريالمركزهيالفاتيكانمدينة

وهيروما.غربيشمالفيوتقع،الكاثوليكيةالرومانية

.9943حواليومساحتها،العالمفيمستقلةدولةأصغر

مدينة.،الفاتيكانانظر:20كم.،4يعادلماأيهكتارا،

العالم؟فىالمهمةالفنيةالمراكزمنرومامدينةوتعد

،والنحاتون،والرسامونوالموسيقيون،الممثلونفيهافيكثر

.لكتابوا

هذهوتقعروما.فيالعامةالحدأئقتكثر.المتنزهات

ثرية،لعائلاتكانتخاصةطكياتضمنالحدائق

عامللجمهورفتحتالتىبورنيس،حديقةومنها

الطبيعيةالمناظرإلىبالإضافةفيها،ويوجد.أم209

فيلاالسياحمنكثيرويزور.للحيواناتحديقة،الشهيرة

المهمةالحدائقومنإيطاليا.ملوكمقركانتالتيأدا،

وسيارا.غلوري

أكاديميةأقدمرومافييوجد.والمسرحالموسيقى

سيسيلياالقديسةفيالأكاديميةوتحتوي.العالمفيموسيقية

روماأهليحب.الرائدةالموسيقيةالفرقإحدىعلى

فيالحفلاتتعرض:موسمينفىالأوبراوتعرضالأوبرا،

يوليومنالأوبراوتعرضيونيو،إلىينايرمنالأوبرابيت

المكانوكانكاراكالا،فيالحماماتفيأغسطصإلى

فيوتعرض.القديمةروماأيامعامةحماماتيشغل

وأجنبية.محليةفنونالمسارح

روماإلىالسياحيأتي.العرفحوصالاتالمتاحف

الرسوماتمنفكثير،النفيسةالفنيةالمجموعاتلمشاهدة

علىيحتويالذي،الفاتيكانقصرفىمعروضةوالتماثيل

دافينشيليوناردو:مثلمشهورينلفنانينفريدةفنيةلوحات

فيفنيةمجموعةأقدمتعرض.ورفائيلأنجلوومايكل

موجزةحقائق

نسمة.772ء،052:السكان

2.كمألم805:المساحة

الأمطارمعدل.م26يوليووفي،م57يمايرفيالحرارةمعدل:المناخ

سم.79السنوية

08التشريع(.سنوات4)مدةالمحافظالتنفيذيالرئيس:الحكومة

مشوات(.4)مدةالمدينةمجلسفيعضوا

الأسطهورة(.)حسب.مق753:النشأة

تماثيلعلىيحتويالذيروما،فيكابتولينمتحف

منفنيةمجموعةالوطنيالمتحففيويوجد.قديمةرومانية

الروماني.التاريخقبلماإلىتاريخهايعودإيطاليا،وسط

التماثيلمنالكثيرعلىالرومانيالوطنىالمتحفويحتوي

القديمة.الحضاراتآثارمنوغيرهاوالإغريقيةالرومانية

منعددالحديثللفنالوطنيةالعرضصالةفىويوجد

عشرالتاسعالقرنينفيأنتجتالتيالفريدةاللوحات

الميلاديين.والعشرين

القديسكنيسةتعدوالنوافير.والقصورالكنائس

وهيأوروبا.فيكنيسةأكبرالفاتيكانمدينةفيبطرس

فيأنجلومايكلاشترك.النهضةعصرفيالعمارةلفنمثال

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالكنيسةتصميم

كناضروم!افييوجدكما.كنيسة،بطرسانظر:القديس

القديمة.للعصورتعودأخرى

فيبنى،الرومانيةالقصورأشهرمنالبندقيةوقصر

بنيتوالإيطاليالطاغيةواستقر.الميلاديعشرالخامسالقرن

من.والثلاثينياتالعشرينياتخلالالقصرفيموسولينى

متحفا.حالياالقصرويستخدم.الميلاديالعشرينالقرن

منذالإيطاليللبرلمانمركزاماداماقصرويستعمل

الكويرينالقصرفيالإيطالىالرئيسويسكن.أم871

لملوكومقراام،087عامحتىللبابامقراكانالذي

.أم469حتىام871منإيطاليا

منتعدوالتى،المائيةالنوافيرمنعددرومافىيوجد

تريفينافورةفيالعملىوانتهى.الشهيرةالفنيةالأعمال

وتقول،الاجانبعندمشهورةوهي.م7621عام

مايوماسيعود،النافورةفينقودايرمىمنإنالأسطورة

المدينة.إلى

أكبروهى،أم303عامروماجامعةأنشئت.التعليم

جماعاتتدير.جامعةروما،انظر:إيطاليا.فىجامعة

فيالمعاهدمنعدداالكاثولكيةالرومانيةالكنيسةمندينية

ليصبحوامتعددةدولمنطلابفيهاشعلم،الفاتيكان

،المثالسبيلعلىأمريكا،شمالىمعهدفيوتخرجرهبانا.

عامالمعهدنشأةمنذأمريكيراهب008.1حوالي

.أم985

عمرمنبالمدارسبالالتحاقالأطفالالقانونيلزم

الالتحاقالطلابيختار،ذلالثبعد.سنة4-61

المدارسأوالثانويةالمدارسفيأعلىتعليميةبمرحلة

بالمدارسللالتحاقمحدودةمبالغالطلابيدفع.الفنية

التىالممستقلةالمدارسمنعدديوجدكما.الثانوية

دينية.هيئاتتديرها

عشرالخامسالقرنفىالفاتيكانمكتبةأسست

مكتبةانظر:.العالمفيالمهمةالمكتباتمنوهي،الميلادي
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إيطاليافيالجامعاتأكبروهيأم303مةأنتهمئترومطجامعة

وطالبة.طال!081لم...نحوفيهاويدرس

علىتحتويعامةمكتباتتسعرومافىويوجد.الفاتيكان

تعملأخرىمكتباتوتوجد.كتابملايينثلاثةحوالي

الكاثوليكية.الرومانيةبنظام

شعبية،الرياضيةالنشاطاتأكثرالقدمكرة.الرياضة

الإستادفيالمتفرجينمنكبيرةأعدادالمبارياتويحضر

سيناميدانفبمللخيولعرضيجري.الأوليمبى

كرةمثلأخرىبنشاطاتروماأهليهتمكما.وكابانيلي

والتنص.والملاكمةالسلة

حواليويعمل،صناعيةغيرمدينةروماالاقتصاد.

وظائففيمعظمهمويعمل.الصناعةفيالعمالخمصر

ومن.والحكومةوالمطاعموالسياحةكالتجارةصناعيةغير

والأغذيةوالمنسوجاتالملابسالصناعيةرومامنتجات

الشمالىالجزءفيالمصانعمعظموتقع.أخرىومواد

المدينة.منالغربى

منمهفاجزءاالسينمائيةالأفلامإنتاجويشكل

إنتاجفيعالميأالمهمةالمدنمنفهي،المدينةاقتصاد

وتربطإيطاليا،فيالمواصلاتملتقىروماتعد.الأفلام

البلاد.أجزاءبجميعروماالحديديةوالسككالطرق

والحافلاتالقطاراتتنقلاتهمفيالسكانيستخدم

السياراتمنعتام،739عامومنذ.والسياراتوالترام

الازدحاملتخفيفالمدينةأجزاءبعضدخولمنالخاصة

.والتلوث

أهمهااليوميةالصحفمنعددرومافيينشر

شبهصحيفةالفاتيكانوتصدرورببليكا.وتمبومسيجارو

الصيفيةالأوليمبيةالألعابلإقامةبنيتبالاسسبورتسالرياضةدار

للمدينة.الغرليةالجسوبيةالضواحيفيالدارهدهوتقع.أم016يسةفيها

وتدعى،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةباسمرسمية

تهتمأخرىصحفتوجدكمارومانو.أوفسيرفاتوري

الإذأعةلمحطةمركزأيضاوروما.والسياسةبالرياضة

.والتلفاز

08منالمكونالمدينةمجلسرومايحكم.الحكومة

أحدالمجلسوينتخب.سنواتأرلغكلينتخبونعضوا،

كما.مشواتأربعلمدةالمحافظمنصبليشغلأعضائه

لمدةالمدينةفىالتنفيذيلل!جلسأعضائهمن18ينتخب

الإداريوالرئيسالمجلسرئيسهوالمحافظ.سنواتأرلغ

الصحة:تمثلقسماأءالمدينةمجلسيدير.للمدينة

والنقل.العامةوالأعمالوالتسويق

القديمةالمدينة

ساحةفيالرومانيةالحياةمركزكان.العامةالساحة

الاجتماعاتفيهاتعقدحيث،فورمتسمىمفتوحة

الرومانية.للحكومةمركزاالساحةوكانت.العامة

الحكومية،والبنايات،التماثيلمنالعديدفيهاويوجد

القديمة.والاثار

والقلي!،ومزدحمةضيقةالقديمةروماشوارعمعظم

والبناياتبالأقواسومحاطوجميلوأسعمنها

فىيمرالذيفياساكصاشارعالطرقأه!ا.الرخامية

والقوادالأباطرةمنكثيردفنوقد.الرومانيةالساحة

الفورمانظر:.الساحةتلكفيالحروبمنالعائدين

نى.لروماا
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الرومانية.للاحتفالاتضخممدرجالكولوسيوم

،-33ص!لأ!*ع3ءلاسكابرع!ين3!*ءا--،!كالا!سث!-3!!هبم!!،رز!!!لا:

لإلاس!سء!ء-*"روعكا،\?"ص،/كا

!(3كمكلق-*+!غ،دلمص!3كاى*كا3،:---ع!يئن!3كاء"

ءىىء-!ص?لم!سكأير3*ئجءكا!ء-"علأىك!لأي!م!؟!غص

الثالثالقردإلىتاريخهايعودعامةحماماتكاراكالاحمامات

الصيف.فىالتاريخيةالاطلالهذهفيالاوبراحفلاتوتقام،الميلادي

منوهو،م08عامالكولوسيومأنشئ.الكولوسيوم

فيهيشاهدكانكبيرمسرحوهو.الرئيسيةرومامعالم

مقتلالرومانوشاهد.المفترسةالحيواناتيقاتلونالأبطال

.الكولوشومانظر:.الأسودمصارعتهمأثناءالنصارى

الأغنياءعلىالحماماتملكيةاقتصرت.الحمامات

العامة.الحماماتمنكثيرالمدينةفييوجدولكنفقط،

عهدفيالعامةللاجتماعاتأماكنتستخدموكانت

الشكلمربعةسباحةبركةشكلعلىوهى.الأباطرة

الرخاميةوالأعمدةبالحدائقومحاطة،الحجموكبيرة

،وباردة،ساخنةحماماتفيهاوكانت.والمكتبات

تلكالحماماتآثارأهمومن.للتدليكوأماكن،وبخارية

تاريخويعود.وديوكلشيانكاراكالافيالموجودة

مزينةوهي،الميلاديالثالثالقرنإلىكاراكالاحمامات

صيفا.الأوبراحاليافيهاوتعرض،والتماثيلبالرخام

.الميلاديالرابعالقرنفيديوكليشيانحماماتوأنشئت

حوأليتخدمفكانت،الرومانيةالحماماتأكبروهي

معظم.تهدمتواحد.وقتفيشخص.0003

فيها.الحجراتبعضمشاهدةيمكنولكن،الحمامات

وحجراتالأرضتحتممرات.الموتىسراديب

تلكالأوائلالنصارىحفر.وكناشمقابراستعملت

الخامسالقرنأوائلإلىالثانيالقرنمنالسراديب

الرسوماتتزين.الإعداماتأيامفيهاليختبئوا،الميلادي

السراديبوأهموأسقفها.جدرانهاالنصرانيةوالشعارات

وسانتلممباستيانووسانكاليستوسانفيالموجودةهي

الموتى.سراديبانظر:آغن!.

الرومانيةالاثارأفضلمنالبانثيونيعد.أخرىآثمار

الهتهم.لتكريمهيكلاالرومانبناهقاثمة،مازالتالتي

بنىقسطنطينقوس

الانتصاراتأحدلتخليد

الحربية.
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مترا.03ارتفاعهايبينتراجانمسلة

م،531عامالثلاثيقسطنطينقوسوشيد.البانثيونانظر:

الجوأنب،متصلةأقوالرثلاثةعنعبارةوهوقائما،ومازال

بالتماثيل.ومزينة

مزينوهو،العامةالحديقةفيالذهبيالبيتبقاياتوجد

ماركوسبرجوشميد.نيرونللإمبراطورمقراوكان،بالرسومات

الرومانيةللانتصاراتتكريماالميلاديالثانيالقرنفيأوريليولر

بولالقدي!رتمثالإلىيقوددرجبداخلهونحت.الحروبفي

.أم98ءعامالم!صانهذافيوضعالذي

ئاريخيةنبذة

عامأنشئتروماإنالأساطيرتقول.القديمالتاريخ

العالمفيالعظمىالقوةوأصبحتوتوسعت..مق753

القديمة.روماانظر:.الغربي

حياةأصبحت،ألمانيةقبائليدعلىروماسقوطبعد

،الميلاديالسادسالقرنمنتصفوفي،صحيةغيرالمدينة

منالقوطيين،الأولجستنيان،البيزنطيالإمبراطورطرد

البيزنطية.الإمبراطوريةانظر:.روما

وزأد،النصرانيةللكنيسةالرسميالمركزروماأصبحت

.الميلاديالثامنالقرنخلالالسيالمميةسلطهمنالبابا

الثانيستيفنالباباطلبروما،اللمبارديونهاجموعندما

مرتين،روماأنقذالذي،الفرنجةملكبيبينمنالمساعدة

للبابا.المجاورةوالمناطقالمدينةأعطى،م756وفي

،الميلاديالتاسعالقرنبعد.والنهضةالإقطاععصر

وحاولوالأمراء.الملوكبينالمعاركبسببروماتدهورت

عن،البابويةالسلطةعلىالسيطرةأوروباحكاممنالكثير

وبتدخلأم503عاموفي.الانتخاباتفىالتدخلطريق

الفرنسيالأساقفةرئيسانتخب،الرابعفيليبفرنساملك

فيأفنيونإلىمحكمتهبنقلوقامبابا.الخامصكليمنت

انظر:البابا..أم377عامروماإلىأعيدتولكنهافرنسا،

المتحمسينأحد-رينزيكولاديثارالفترةتلكفي

ديمقراطية،جمهوريةوأسس،الأشرأفضد-الإيطاليين

حادثفيوقتلقاسيا،حاكفاأصبحولكنه.ام347عام

عصرأثناءالمتقدمةالمدنمنروماأصبحت.شغب

الألمانيةالجيوشدمرت،أم527عاموفى.النهضة

،السكانآلافوقتلتثرواتها،ونهبتالمدينةوالأسبانية

عشرالسادسالقرنينفيرومابناءإعادةعمليةبدأتثم

بناياتعدةالباباواتوشيد،الميلاديينعشروالسابع

مايكلمنهموالنحاتينالرسامينمنعدداووظفوا،ضخمة

وتزيينها.لتصميمهاأنجلو،

،ام897عامفى.الميلاديعشرالتاسعالقرن

عاموفيإيطاليا.نابليونبقيادةالفرنسيوناحتل

إيمانويلفكتورصرح

روماملوكأولالثاني

1681)الموحدة

!مالانتهاءتمأم(،878

.أم119فىبنائه



793معةجا،روما

نأوأعلنالمسياسية،الباباسلطةنابليونأنهىأم،908

وجعل.باريسبعدإمبراطوريتهفيالثانيةالمدينةهيروما

بعدروماإلىأعيدتحتىإمبراطوريتهمنجزءاالبابوية

عشرالتاسعالقرنأوائلوفى.ام581عامهزيمته

والحرية.بالوحدةالمطالبةالحركاتالباباعارض،الميلادي

البابافهرب،جمهوريةروماالثوارجعل،أم848وفي

عامروماالفرنسيالجيمقواحتل.المدينةمنالتاسعبيوس

عاموفي.أم085عامالباباسيطرةواعادوا،ام984

الموحدةإيطاليامملكةمنجزءاروماتكنلم،ام186

بعضوحاول.الثانيإيمانويلفكتورالملكعهدفي

وبعد،الفرنعسيونفمنعهمروما،علىالسيوةالإيطاليين

فكتورالملكدخلم،0187عامالفرنسيينانسحاب

عاصمتهروماوجعل،السياسيةالباباسلطةوأنهىروما،

عامحتى،حالهعلىالوضعوبقى.ام871عام

مستقلة،دولةالفاتيكانبمدينةاعترفعندماام،929

رومابأنرسمياالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةاعترفت

إيطاليا.عاصمة

القرنفيروماتوسعتا!ليلادي.العشرونالقرن

كثيرترميموتم،الكبيرةوالبناياتالطردتىفأنشئت؟العشرين

والتماثيل.الاثارمن

العشرينياتفيإيطالياعلىموسولينيبنيتوسيطر

مميئةخطةواتبع،الميلاديالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

المدينة،فيحديثةمشكلاتسببتالمدينةلإعمار

جامعةبناءموسولينيأتم،بالسياراتالشوارعكازدحام

السككمحطةإنشاءفيوبدأ،أم359عامروما

بسببتوقفالبناءلكن.ام389عامالمركزيةالحديدية

روماتعانلمأم(.-459ا)939الثانيةالعالميةالحرب

الطرفينلرغبةوذلك،الحربخلالكثيراالدمارمن

عشر.الثانيبيوسالباباحياةعلىالحفاظفىالمتحاربين

الحديديةالسككمحطةفيالعملاستمر،الحربوبعد

عامجديدةخطةحسببهاالعملانتهىحيث

بناياتمجمعإنشاءفيأيضاموسولينىبدأ.ام059

ثم،الثانيةالعالميةالحرببسبببهالعملوتوقفضخم،

بناياتالمجمكلىويحتوي.ام519عامالمشروعبدأ

ومتاحف،،سكنيةوبنايات،خاصةومكاتبحكومية

سكةبخطالمجمعربطام559عاموفى.ومطاعم

النشاطاتبعضأجريت.الرئيسيةالمحطةمعحديدية

فيام069عامالصيفيةالأوليمبيةللألعابالرياضية

المجمعفىالعملانتهى.المجمعبجوارالرياضىالإستاد

العشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي.أم769عام

تراجانبرجمنهاوآثارتماثيلعدةترميمتم،الميلادي

قسطنطين.وقوس

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الرومافيالفورمالبابويةالدولإيطاليا

كنيسة،بطرسالقديصالقديمةروماالبابا

الكولوسيوموريمولررومولوسالبانثيون

جومميبى،ماتزينيالموتىسراديبنهرالتيبر،

أنجلومايكلمدينة،الفاتيكانجسبي،جاريبالدي

فوعالموعناصر

الحديثةالمدينة-أ

التعليمهـ-المتزهات-أ

الرياضة-ووالمسرحالموسيقى-ب

الاقتصاد-زالعرضوصالاتالمتاحف!-خ

الحكومة-حوالنوافيروالقصورالكخاش-د

القديمةالمدية-2

الموتىسرادي!-دالعامةالساحة-أ

أخرىآثارهـ-الكولوسيوم-ب

ماتالحما-ج

تاريخيةنبذة-3

أسئلة

الأزلية؟المدينةروماسميتلمادا-أ

روما؟بنيتتلكمعلى-2

القديمة؟رومافىالعامةالاجتماعاتتعقدكانتأين-3

روما؟فيالرياضيةالألعابأشوما-4

تستعمل؟كانتوفيم؟الموتىسراديبما-5

تريفي؟نالورةأسطورةما6

بمخزونهاتشتهربأستراليا،كوينزلاندجنوبيمدينةروط

اكتشفوقد.نسمة6؟022سكانهاعدد.الطبيعيالغازمن

الغازأنغير،العشرينالقرنأوائلفي،المنطقةهذهفيالنفط

عاموفي.الستينياتفىإلاتجاريةبكمياتيتوفرلمالطبيعي

لأولالكهرباءلتوليدرومافيالطيعيالغازاستخدمأم619

منالطبيعيالغازضخالانويتمأستراليا.تاريخفيمرة

كم.045علىتزيدمسافةوهيبرزبينإلىالحقول

بها.إيطالياجامعاتكبرىروماجامعة.معةب،روط

والهندسةوالتربيةوالتجارةوالاقتصادللعمارةأقسام

والكيمياءوالفيزياءوالرياضياتوالفلسفةوالادابوالقانون

وهي،الإحصائيةوالعلوماسسياسيةوالعلوموالصيدلةوالطب

وطالبةطالب018؟...نحوبهاويدرس:مختلطةجامعة

وكتيب.كتابمليوننحوبمكتبتهاويوجد

الثامن.بونفيسالبابا،ام303عامروما،جامعةأسس

بوصفهاالجامعةاشتهرتالميلاديعشرالساديرالقرنوفي

فرضتوقد.الأخرىوالعلومالطبلدراسةمركزا

.ام087عاممنذعليهاسيطرتهاالإيطاليةالحكومة

روما.:أيضاانظر
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الدولة.رجالوكبارالرومانيونوالنوابالأبواقعارفوالموكبشقدم.جيمتمهوتحبعه،الحيولتجرهاعحلت!تداتمركمةالقائديستقل.الحرل!
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واللغات،والأسبانيةوالإيطاليةالفرنسيةللغةأساسا-اللاتينيةصغيرةجماعةاستوطنتعندمانشأتا!!روط

الأساسالرومانيالقانونقدمكما.الأخرىالرومانسيةمنواحدةوأصبحتإيطالياو!مطفيالرعاةمن

اللاتينية.وأمريكاالغربيةأوروبابلدانلمعظمالتشريعيةللنظمتأسس!.انهارتثمالتاريخفيالكبرىالإمبراطوريات

الرومانيالسياسيوالنظامالرومانيةالعدالةمبادئوأسهمت..مق753سنة،الرومانيالقصصحعسبرومامدينة

كما.الغربفىالبلادمنكبيرعددفيحكوماتإقامةفيلثبهمعظمعلىرومطسيطرت..مق275سنةنحووفي

تستخدمالرومانيةوالقنواتوالجسورالطرقبعضظ!تأوجها،فيو!الإمبراطورسة،وشملتالإيطاليةالجزيرة

اللاحقة.العصورفيللمهندسيننماذجالأكبروالقسمأوروبانصفنحو،الميلاديالثافطالقرنفي

والإنجازاتالسكانعنشاملةرؤيةالمقالةهذهتقدمبدأتثملإفريقيا.الشماليوالمساحلال!وسطالشرقمن

القديمة.روماوتاريخالحكمونظام،بالحربالمولعة،الجرمانيةالقبائلوأطاحت.التفتتفي

الروماليالعالم.م764سنةرومانيإمبراطوربآخر

مغطاةتلالسبعةفوقالقديمةرومانشأت.السطحالإمبراطوريةفيعاضعواالذينأضاس،امنالملايينكان

لهاوفروقدإيطاليا.وسطفيالتيبرنهرضفةعلىبالغاباتوأدياناتقاليدويتبعون،متعددةلغاتيتكلمون،الرومانية

نحوبعدعلىيقعالذيالبحرإلىملائماطريقاالمهرصذابنظامجميعاربطهمالرومانيةالإمبراطوريةولكن.مختلفة

عنبعيدةكانتروماولكنمنها.الغربإلىكم42الاهتمامالبارزالإنجازهذاأثاروقد.مشتركوحكمقانوني

تلالكانت.القراصنةغاراتلتجنيبهايكفيبماالبحرالحاضر.الوقتوحتىالقديمةالأزمنةمنذوالإعجاب

نفسهاعنالدفاععلىساعدهامماالانحدار،شديدةروما؟الغربيةالحضارةتطورعلىكبيرتأثيرالقديمةلروماكان

التربةوجدترومامنوبالقربالأعداء.ضدبسهولةزمناودامت،للغايةواسعةكانتالإمبراطوريةهذهلأن

.الممتازةالبناءوموادالخصبةاللغةوهى-القدماءالرومانلغةأصبحتفقدطويلا،
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حكمتحتتدريجيا،،الإيطاليةالجزيرةشبهوقعت

المتوسطالبحرفىممتدةهذهالجزيرةشبهوكانت.الرومان

البلادبينوسطامركزاإيطاليااحتلتوهكذابارز.بشكل

الألبجبالساعدتالشمالوفىالبحر.بهذاالمحيطة

أوروبا.وسطمنالقادمينالغزاةمنإيطالياحمايةعلى

منقلةلعبورالمجالتفسحكانتالجبليةالممراتولكن

وتربتهاالمعتدلإيطاليامناخجذبهمالذين،المستوطنين

وفرقد،لاحقوقتفيالمطرد،السكاننمووكان.الخصبة

لتوسعها.تحتاجهمالذينالجنودلروما

بالبحرالمحيطةالبلادفيتدريجياالرومانيالحكمانتشر

والبحربحرنااسمالبحرهذاعلىالرومانوأطلق.المتوسط

ذروةفي،الرومانيةالإمبراطوريةوامتدت،الداخلى

الجزرحتىشممالأ،الميلاديالثانيالقرنفياتساعها،

.العريالخليجحتىوشرقاالبريطانية

من،متعددةطبيعيةمواردالرومانيةللإمبراطوريةوكان

إلىإفريقيا،وشماليصقليةفيالخصبةالقمححقول

الرخامومحاجروبريطانيا،أسبانيافىالغنيةالمعدنيةالمناجم

اسيافىكثيفةغاباتأيضئاوجدتكما.اليونانفي

حاليا)وهيالغالفيوالزيتونالكروموبساتين،الصغرى

ألمانيا(.منوجزءوبلجيكافرنسا

الإمبراطوريةسكانعددأنالمحتملمن.السكان

مليون7و.05بينيتراوحكانأوجها،في،الرومانية

خمسةومنروما،مدينةفيتقريبامليوننحومنهم،نسمة

إيطاليا.أنحاءبقيةفيملايينستةإلى

الإمبرأطوريةهيمنةتحترزحتالتيالشعوبتختلف

سكانفثقافات.واللغاتالتقاليدفيكبيرااختلافاالرومانية

وأقدمأعرقكانتواليونانومصروفلسطينالرافدينبلاد

بريطانيامنكلفي،عديدةشعوباولكنروما.حضارةمن

حضارةعلى،الرومانطريقعنتعرفت،والغالوألمانيا

العليا،الطقةوأفرادالحكومةموظفوتكلموقدتقدما.أكثر

واليونانية.اللاتينيةاللغتين،الإمبراطوريةأرجاءكلفي

لغاتهااستخدامفياستمرتالمغلوبةالشعوبمعظمولكن

الناسكانمثلا،وبريطانيا،الغالمنكلففي،المحلية

البربريةاللغةإفريقياشماليوفي،السلتيةاللغةيتكلمون

اللغةمصروفىالارامية،وفلسطينسوريافيوشكلمون

القبطجة.لهجتهافيالقديمةالمصرية

اجتماعيةطبقاتإلىالقديمةروماسكانانقسم

العليا.الطقةإلىتنتميالرومانمنقلةوكانت.متعددة

الأعظمالفئةوعائلاتهمالشيوغمجلسأعضاءوشكل

منفكانواالناسمعظماما،الطبقةهذهأفرادبينمننفوذا

وكان.وضيعةالاجتماعيةومكانتهمالدنيا،الطبقات

المواطنينبيننفسها،الأخيرةالفئةداخل،يميزونالرومان

الصغارالمزارعينالمواطنينفئةضمتفقد.والمستعبدين

أناساالمستعبدينمعظمكانحينفيوالجنود،المدنوعمال

في،المستعبدينبإمكانأصبحوقد.الحروبفيأسرهمتم

ويصبحواحرلمجهميمنحواأويشترواأن،لاحقوقت

.المطافنهايةفيمواطنينثمأحرارا،

اجتماعيةطبقةظهرتالرومانيالعالمتوشعومع

الأراضىملاكمنتألفت.كبيرةبأهميةتتمتعجديدة

طبقةاسمعليهاأطلقوقد.الأعمالوأصحابالأثرياء

مناصب،الأباطرةظلفيأفرادها،واحتل،الفرسان

المدنيةالخدماتإدأرةفىوأسهموا،مهمةحكومية

للإمبراطورية.

السكانحياة

الإمبراطوريةعاصمةروماكانت.المدينةفىالحياة

أوجفىسكانها،عددبلغفيها،المدنوكبرى،الرومانية

القديمةالمدنمنلمدينةيسبقولم.نسمةمليوننحونموها

وكانتوالازدهار.الحجمهذامثلإلىوصلتأن

فيالكبرىالمدنثانيةمصر،في،الإسكندرية

ووجدت.نسمةألف075سكانهاوعدد،الإمبراطورية

سوريافيكأنطاكيةالإمبراطوريةفيأخرىمهمةمدن

حاليا(.)إسطنبولوالقسطنطينية

للتجارةمرأكزالرومانيةالإمبراطوريةفيالمدنكانت

فائقة،بعنايةالرومانالمهندسونخططهاوقد.والثقافة

بشبكاتوزودوها،مناسبةأماكنفيالعامةالمبانيشيدوا

الأمواليدفعونالأثرياءأوالأباطرةوكان.والمجاريالمياه

الحمامات:مثل،الضخمةالعامةالمبانيلإنشاءاللازمة

الفورميقعالمدينةقلبوفي.والمسارحالرياضيةوالملاعب

الاسواقبهتحيطمكشوفكبيرميدانوهو،الروماني

هذافيبالفقيرالغنياختلطوقدوالمعابد.الحكوميةوالمباني

والملاعب.والمسارحالحماماتوفي،الصاخبالميدان

رعاةالأوائلالرومانكان.الريففيالحياة

يعملونالذين،المزارعونكونالقديمةروماوفي.ومزارعين

الروماني.للجيعقالفقريالعمود،الخاصةأراضيهمفى

فيويحصدونهاالربيعفيمحاصيلهميزرعونهؤلاءوكان

الجيش.فيفيجندونالصيفخلالأماالخر!.

توسيعفيرومابدأتأنبعدالريفيةالحياةتغيرتوقد

الحروبلخوضالمزارعينمنكبيرعددأرسلإذرقعتها،

لبيعمضطرينكانواوبذلك،طويلةلفتراتالخارجية

فيهازرعواكبيرةمزارعالرومانأثرياءفأقام.أراضيهم

واشتروا،التجارةأجلمنالمواشيوربواالمحاصيل

يؤجرونأيفخاكانواكما.لديهمللعملالمستعبدين

بالنسبةشاقةالحياةكانت.لهمالتابعينللمزارعينالأراضي
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الأعيادإلىيتشوقونكانواولكنهم.المزارعينلمعظم

وكانتوحصادها،الأرضزراعةعندتقامالتيالدورية

.أخرىوتسلياترياضيةألعابعلىتشتمل

صاحبالرومانيةالأسرةربكان.العائليةالحياة

بيعحدإلىتصل،أسرتهأفرادجميععلىمطلقةسلطة

حيازةالابنبإمكانيكنولم.قتلهمحتىأورقيقاأولاده

ذلكفيبماشرعيةسلطةبأيةالتمتعأوخاصةملكيةأية

كانتفقدوبالتالي.الحياةقيدعلىأبوهمادام،أولاده

المتزوجينالأولادعلىتشتملالعدد،كثيرةالكبيرةالأسرة

تهم.وعائلا

وكان.للدولةمدارسالقديمةرومافىيكنلم.التعليم

إشرافتحتالبيتفيالأولتعليمهميتلقونالأطفال

سنبينما،الفتياتوبعضالأولادمعظموكان.والديهم

منعشرةالحاديةأوالعاشرةوحتىالسابعةأوالسادسة

منازلهم.فييدرسونأوخاصةبمدارسيلتحقون،عمرهم

وكان.والحسابوالكتابةالقراءةيتعلمونوكانوا

ومنبمالمنازلمنكثيرعددفيالأولاديعلمونالمستعبدون

الذينخاصةوبصفة،المستعبدينبعضأنبالذكرالجدير

ساداتهم.منتعليماأكثرظهروا،الإغريقمنكانوا

منأكثرتعليمايتلقونكانواالذينالرومانمعظمأما

يدرسونالذينالثريةالعائلاتأبناءمنكانوافقد،ذلك

اللاتينيةاللغتينقواعد،رئيسيةبصورة،عشرةالرابعةحتى

والفلك.والموسيقىالرياضياتوكذلك،والأدبواليونانية

درالمسةيعني،القديمةرومافي،العاليالتعليموكان

الطبقةأبناءمنالخطابةدرلمسواالذينوالرومان.الخطابة

وأالقانونفىمهنةمارسواالذينوحدهمهمالعليا

المهاراتيوفركانالخطابةعلىالتدريبلأن،السياسة

مناقشةأوالقانونيةالمحاكمأمامالمشكلاتلطرحاللازمة

يدرسونالطلبةوكان.الرومانيالشيوخمجلسفىالمسائل

قدراتهمتحسينأجلمنأيضاوالتاريخالفلسفةأحيانا

الخطابةدرسناللواتيالنساءأما.العامةالمحافلفيخطباء

.الرجالعلىحكرأكاناسمياسةعالملأن،قلةفقدكن

لالهتهمابأنيعتقدونالأوائلالرومانكان.الدين

فقدكلها.اليوميةالحياةنوأحيوعلىالزراعةعلىسلطة

وفستاللحصاد،إلاهةمثلا،سيريز،أنيزعمونكانوا

الالهة،وكانت.الأبوابحارسويانوسالموقد،نارحارسة

نأحتى.والبيتالألصرةتحرس،وبيناتيسلاريسالمسماة

بادئفىعبد،الهتهمأكبرمؤخراأصبحالذيجوبيتر،

الطقس.فىومتحكماللسماءإلهاالأمر

القرنخلالالإغريقيةبالأفكارالروماناحتكاكتزايد

الإغريقية،الآلهةيعبدونأخذواثمومنالميلاد.قبلالرالغ

وقدلتكريمها.ومزارأتمعابدوبنوارومانيةأسماءوأعطوها

موظفينالكهنةوكان.الدينعلىالحكومةسيطرت

بالطقوسيقومون،بالتعيينأوبالانتخابإما،حكوميين

آلهتهمعطفبهايكسبونأنهميرونكانواالتيالعامة

الدولة.على

الميلاديالأولالقرنفىالرومانمنكبيرعددفقد

كانتالتيالسماويةالأديانوجذبتهم.بديانتهماهتمامهم

الدنيافىالخيرطريقلهموتبينالإنسانيةفطرتهمتخاطب

ذلكفيكثيرينأتباعا،النصرانيةوكسبت.والاخرة

الوقت.

يومهميبدأونالرومانكانوا!لأوى.والملبسالغذاء

لأنبمللغايةثميناالنهارضوءوكان.الشمسشسروقعند

،الظلامبعد،الناسيستخدمهاكانالتيالزيتقناديل

وجبة،عادةايإفطار،وجبةوكانتخافتا.ضوءاتبعث

الغداءوجبةالرومانمعظمويتناول.والجبنالخبزمنخفيفة

فكانتالرومانأثرياءإلىبالنسبةأماالنهار.منتصفقبيل

والزيتونالسمكأواللحممنتتألفالغداءوجبة

فكانت،الرئيسيةالوجبةوهيالعشاء،وجبةأما.والفاكهة

قبلتنت!بحيثالظهر،بعدمنمتأخروقتفىتبدأ

الشمس.غروب

وأالصوفمنخفيفةثيابايرتدونالرومانكان

يسمىرداءوالنساءللرجالالرئيسىالثوبوكان.الكتان

ماأوالركبةإلىيتدلىقصيربكمقميصوهوالتيونك

هذأوفوقأيفئا.نومثوببمثابةالتيونكوكاندونها،

كما،التوجهتدعىعباءةيرتدونالرجالكانالتيونك

تشبهانوكلتاهماالبالا.تدعىعباءةيرتدينالنساءكانت

ثيابكانتماوغالبا.الجسمحولتلتفالميالملاءة

التيالتوجةفإنذلكبرغمولكن،اللونبيضاءالرجال

أرجوانية.حافةذاتكانتالرومانمنالعلياالطبقةتلبسها

بألوانمصبوغةالأغلبعلىفكانتالنساءثيابأما

.متعددة

متراصةبيوتفيالرومانمعظمعاش،المدنوفي

وكان.طوابقخمسةإلىثلاثةمنمؤلفة،الصفوف

بيوتهموكانت.بيوتامتلاكفقطالرومانأثرياءباستطاعة

وكانت(.الروماني)البهوآتريوميدعىفناءحولتبنى

نأإلانوافذ،ودونصغيرةالفناءبهذاالمحيطةالغرفمعظم

تسمحفتحةلهسقفويغطيهفسيحاكانالفناءهذا

تدعىبأعمدةأفنيةللبيوتوكانتوالهواء.الضوءبدخول

أما.دأخليةحدائقبمثابةوكانتالمعمد()الفناءبرستايل

صنعتأكواخفيعاشوافقدالزراعيةالمناطقفيالفقراء

بالشمس.المجففاللبنمن

وىنواكثرةبعطلاتيتمتعونالرومانكان.الترويح

عطلاتالعطلاتهذهمعظموكانتعليها.يحرصون
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خاصةكبيرحدإلىكثيرةالعطلاتهذهوأصبحت.دينية

بعدها(،وما101)سنةالميلاديالثانىالقرنأوائلفي

عددهامنحدأوريليوسماركوسالإمبراطورأنحتى

العطلاتهذهمنكثيروفي.السنةفييوما135وجعلها

إقامةشبنونالأغنياءالدولةموظفوأوالإمبراطوركان

ذاتواسعةمكشوفةمسارحفيمجاناالعامالترويحأنشطة

المدرجة.بالمسارحوتعرفمدرجات

المدرجاتذاتالمكشوفةالمسارحهذهأشعهروكان

.متفرج05و...لنحويتسعكانالذيالكولوسيوم

تسفكعنيفطالغذاالترويحيةالأنشطةهذهأكثروكان

علىالمدربينالمحاربينبعضهناككانفمثلاالدماء.فيه

وكانواالمجالد،منهمالواحديسمىوكان،القتالفنرن

حتىالاخرأحدهمليقاتلالمدرجداخلالحلبةإلىيؤخذون

منأو،المستعبدينمنالمجالدينهؤلاءمعظموكان.الموت

.بالموتعليهمحكمالذينالمجرمينمنأو،الحربأسرى

المسلحينالرجالبعضهناككانالحالاتبعضوفي

وأالمتوحشةالحيواناتبعضيقاتلواأنمنهميطلبالذين

علىتهجمالحيواناتتلككانتكماجوعا،المتضورة

إعدامهم.يرادالذينالمجرمينأولئك

منكبيرةأعدادايجذبالخيولعرباتسباقوكان

فيمجراهيأخذالسباقكانحيث،القديمةرومافيالناس

وكانت.المدرجيسمىالمدىطويلالشكلبيضيمضمار

لنحوشسعروما،فىمضمارأكبرالرومانيةالسباقساحة

يعدونالمهرةالعرباتلممائقووكان.شخص025).00

وكانالجماهير.بينالعساميةومكانتهمشمعبيتهملهمأبطالأ

بينمنيفضلونهممنعلىيراهنونالرومانيينمنكثير

المتسابقين.هؤلاء

عليهاتعرضرومافىمسارحثلاثةهناكوكانت

بعضألفهاالتيالجادةوالمسرحيات،الكوميديةالمسرحيات

الرومانيينمعظمولكن.الرومانأوالإغريقمنالكتاب

حياتهميتناولالذيالصامتالتمثيليفضلونكانوا

امستخدامطريقعنتروىالتيالقصصأو،اليومية

الإيمائي.بالتمثيليعرفماأوالسردأثناءوالرقصالموسيقى

بعفبناءعلىاعتادواقدالرومانأباطرةوكان

فىيستخدموالتيالبذخفيهايظهرالتيالعامةالحمامات

الرياضةعلىالناس!لتضجيعوذلك،والذهبالرخامتزيينها

خلالمنيمرونالمستحمونوكان.والاستحماماليومية

وباردحارماءفيهاداخليةوبركالحار،بالبخارمليئةغرف

الترويحبغرضالحماماتيزورونالرومانوكان،ودافئ

بعضالحماماتبهذهيحيطوكانالأصدقاء،ومقابلة

الجلولروغرف،والحدائقالرياضيةالتدريباتميادين

.والمكتبات

السكانأنشطة

الرومانيالعالمسكانمن%09نحوكان.الزراعة

إلىالحاجةالرومانأدركلقد.الزراعةعلىيعيشون

بوراالحقلنصفتركأنأيضاعرفواكما.دوريةمحاصيل

السنةفيالمحاصيللزراعةأغنىالتربةيجعلسنةكل

تحملاستطاعواالأرأضىأصحابمنقلةولكن.التالية

.الأسلوبهذامثل

مدينةوجنوبيشمالي،الخصبةالوديانالفلاحونزرع

علىأماوالشعير.والشيلمالقمحمثلحبوبا،روما،

زرعوافقد،خصوبةالأقلالتربةوفى،التلالمنحدرات

المزارعونربىكماوالماعز.الغنموربوا،والكرمالزيتون

توسعتوعندما.والدجاجوالأبقارالخنازيرالرومان

منعديدةزراعيةبمنتجاتروماتزودتالإمبراطورية

إفريقيا.وشماليوأسبانياالغالمزارع

فيصناعيامركزارومامدينةتصبحلم.الصناعة

السلعمعظمتستوردكانتفقدإطلاقابمالقديمةالعصور

العاصمةتزودكانتأخرىإيطاليةمناطقولكن.المصنعة

والأسلحةالزجاجيةوالأوانيالفخارمثل،بمنتجات

والأنابيبالاجرصنعتأنهاكما.والمنسوجاتوالأدوات

وعندما.السفنلأشرعةالرومانيحتاجهاالتيالرصاصية

خارجمهمةصناعيةمراكزتطورتالإمبراطوريةتوسعت

إلىسلعاوصدرتمحليةأسوافبمثابةكانتإيطاليا،

روما.

القديمةرومانشاطاتأكثرمنواحداكان.التعدين

الإمبراطوريةفيالضخمةالبناءمشاريعتطلبتفقد.أهمية

منالرخاموجاء.الأخرىوالموادالرخاممنكبيرةكميات

النحاسإيطاليافيوجدكماإيطاليا.وشمالياليونان

الذهبمنالأكبرالقسموجاءالحديد.بخامغنيةومناجم

مناجموأنتجتأسبانيا.منالإمبراطوريةفيوالفضة

شاقاالمناجمفيالعملوكانوالقصدير.الرصاصبريطانيا

المحكومينوالمجرمينالمستعبدينالرومانوأجبر.صحيوغير

فيها.العملعلىالحروبوأسرى

الإمبراطوريةتوسعمعالتجارةازدهرت.التجارة

بينالبضائعالضخمةالبحريةالسفننقلتفقد.الرومانية

والمركباتالعرباتكانتثمومن.المتوسطالبحرموانئ

الإمبراطوريةالطرقشبكةعلىالبضائعهذهبنقلتقوم

الواسعة.

الموادعلىتشتملرومالمدينةالرئيسيةالوارداتكانت

الجزيرةشبهوصدرت.المصنعةوالسلعالخاموالموادالغذائية

تقعبلادمعالرومانوتاجر.الزشونوزيتالخمورالإيطالية

منالحريرمثلا،استوردوا،فقد.أيضاالإمبراطوريةخارج
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وجنوبىالهندمنالكريمةوالأحجاروالتوابل،الصين

إفريقيا.منوالعاج،العربيةالجزيرة

الذهبمننقديةقطعاالرومانيةالحكومةوسكت

لجع!الماليةبالمواردوتح!صمتوالبرونز.والنحاسوالفضة

سهولة.أكثرالتجارة

منرائعةشبكةهناككانحط.والاتصالاتالنقل

إلىتمتدوكانت.الإمبراطوريةداخلفيتتقاطعالطرق

الإمبراطوريةإبقاءعلىوتساعدكم000.08نحو

تحركاتلتسهيلطرقاالرومانىالجيشوبنى.متماسكة

التجارةأيضاالطرقعززتكما.العسكريةالقوات

بدرجةالمنظمالرومانيالبريديالنظامواعتمد.والنقل

الطرقوكانت.هذهالطرقشبكةعلىجدا،عالية

الزمن.روائعمنوالمرصوفةالمستقيمةالرومانية

العصورفيالنقلسفنمنأسطولأضخمالروماننجى

المتوسط،البحرموانئكلإلىسفنهموأبحرت.القديمة

والنيل.والدانوبالراينمثلالكبيرةالأنهاروفي

والعلومالفنون

الأشكالالقدماءالرومانتبنى.والهندسةالعمارة

المحاطالمعبدعلىاشتملتالتى،الإغريقيةللعمارةالأسا!مية

باسميعرفكانالذيالمسقوفوالرواق،بالأعمدة

جديدةأشمكالآ،ذلكإلىإضافة،الرومانأبتكربورتيكو.

لعددتتسعالتيالعامةوالقاعاتالحماماتمثل،الأبنيةمن

مبانيالرومانصممفقدالعموموعلى.الناسمنكبير

منها.ضخامةوأكثرالإغريقمبانىمنأكبر

جعلا،الرومانيةالهندسةإنجازاتمن،إنجازانوهناك

القوسأولهما:ممكنا،أمراالضخمةالرومانيةالعمائربناء

يطلىطينأوإسمنت:)الملاطالخرسانيالملاطوثانيهما:

الجسورمثلأبنيةتدعمكانتفالأقواس(.الحائطبه

وكانت.الرومانيةالمدنإلىالمياهتنقلكانتالتيوالأقنية

بتركتسمحبالعقودوتعرفالأقواسعلىالمحملةالسقوف

هذهألغتوقد.الأبنيةضمنواسعةداخليةمساحات

الأعمدةإلىالحاجةالأقواسعلىالمحمولةالسقوف

إلا،الأقواسمبتكرييكونوالمالرومانأنومع.لحملها

الملاطووفرالوا!.حيزإلىنقلوهامنأوائلمنكانواأنهم

إلىبالنسبةقويةبناءمادة،الرومانابتكرهالذيالخرسانى

المقببة.والسطوحالجدران

الرومانوالرسامونالنحاتوناقتبس.والرسمالنحت

المحلية.الإيطاليةالتقاليدومنالإغريقيالفنمنأعمالهم

الإنسانيةالأشكالالفنيةأعمالهمعكحستفقدوبالتالي

الجوانبع!صستكما،الإغريقيالفنمنبالحياةالنابضة

المحلي.الإيطاليللفنواقعيةالأكثر

أشخاصاتمثلواقعيةصوراالرومانالنحاتونأبدع

علىبالنحتتاريخيةأحداثاصورواأنهمكما.معينين

المزخرفمثلا،،السلامفمذبح.الضخمةالعامةالمنشات

الإمبراطوربهجاءالذيالسلاميمجد،الزخرفةغاية

منحوتاتهناككانتكما.الإمبراطوريةإلىأوغسطس

الحملاتتصورالنصرأقواس!وعلى،العاليةالأعمدةعلى

العسكرية.

الطبقةبيوتالضخمةالجدرانرصعوماتوزينت

مناظرالرسوماتهذهمثلوتظهر.الرومانمنالميسورة

منومشاهدالرومانيةالأساطيرمنوأحداثاالحدائق

عديدةبألوانالملونةالرسوماتوجعلت.اليوميةالحياة

أجملتبدوالبيوتفيالغرف،ودقةباهتماموالمبتكرة

بهاء.وأكثر

الإغريقبشعركبيراتأثرارومافيالأدبتأثر.الأدب

،الرومانوالمسرحيونالشعراءوكيف.المسرحيةوآثاره!ا

من،المسرحيونوالكتاب،وإنيوسنايفيوس،أمثالمن

أجلمنالإغريقيةالأشكال،بلاوتوستيرينس،أمثال

كتاباتهماوسالو!حتقيصربنى.كماالرومانىالجمهور

روماشعراءوأبدع.الإغريقيةالنماذجعلىالتاريخية

وفيرجيل،وأوفيدولوكريتيوسكاتولوسأمثالالكبار،

أم(.4..مق)27أوغسطصعصرلىاردهراللالينيالأدب

تأ!سيسعن-الصورةفيكرسيعلىالجالس-فيرجيلالشاعروكت

الإسادة.الشهيرةملحمتهفىروما
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الحمهوريالحكمدعمالكبيرالرومانيوالخطيبالسياسيشيشرون

سةموتهبعدسقطتماسرعانالرومانيةالحمهوريةأنإلاروما.في

..مق43

هذا.وأصيلةعظيمةأعمالأ-رومامؤرخيألمع-وتاكيتوس

اللاتينيالأدبفيمهمةأخرىمؤلفاتإلىبالإضافة

،وجوفينالهوراسونقائضشيضرونخطبعلىتشتمل

الأصغر.وبلينيوسشيشرونورسائل

قليلة.القدماءللرومانالعلميةالكشوفكانت.العلوم

الحكمظلفىازدهرتالإغريقالعلماءأعمالأنغير

أرجاءفيسترابو،الإغريقيالجغرافيفطاف.الرومانى

كما.شاهدهلمادقيقاوصفاوكتب،الرومانيةالإمبراطورية

نظريةمصر،فيعاشالذي،بطليموساليونانيالفلكيطور

وافترض.سنة21ء..لنحومقبولةظلتالتي،الكون

اعتمدتمهمةطبيةنويات،جالينوس،الإغريقيالطيب

مجموعاتأنفسهمالرومانوجمع.علميةتجاربعلى

مثلا،الأكبر،بلينيفصنف.العلميةالمعلوماتمنمهمة

الطبيعي.التاريخبعنوانمجلدا37فيمعارفدائرة

الحكمنظام

.الملوكمنسلسلة،البدايةفي،القديمةروماحكم

روماعائلاتزعماءمنالمؤلف،الشيوخمجلسوكان

مجالسفيالمواطنونويلتقي.الملكبتوجيهيقوم،البارزة

.الشيوخومجلسالملكقراراتعلىللتصويت

بعدالرومانيةالجمهوريةقامت.الرومانيةالجمهورية

واحتفظ..مق905سنةالملكالرومانالنبلاءخلعأن

فيبما،السابقالنظاممنكثيرةبملامحالجديدالحكمنظام

يترأسوكان.الشعبيةوالمجالسالشيوخمجلسذلك

قنصلا.منهماالوأحديسمىمنتخبانموظفانالحكومة

يأبامكانكانولكنالسلطةتقاسماالقنصلينأنومع

يخدمالقنصلوكانالاخر.القنصلإجراءاتنقضمنهما

فقط.واحدةسنةلمدة

فىسلطةالحكوميةالهيئاتأقوىالشيوخمجلسكان

ويصدر،الخارجيةالسياسةيوجهكان.الرومانيةالجمهورية

عضويةوكانتالحكوميةالماليةالأمورويعالج،المراسيم

فى،المجلسهذاأعضاءوكان.الحياةمدىالشيوغمجلس

عائلاتأقدمأبناءكانواأنهمأي،الاشرافمن،البداية

مجلسعلىليسالأشرافهؤلاءهيمنوقد.وأغناهاروما

ينتخبكانالذيالمجلسعلىأيضابلفحسبالشيوخ

روما،مواطنيبقيةأما.الاخرينالمهمينوالموظفينالقناصل

ضئيل.سياسينفوذإلالهميكنفلمالعامةسمواوالذين

العامةمجلسوهو،الخاصمجلسهم،العامةشكلوقد

عليهمأطلقزعماءوانتخبوا،سيامميةحقوقعلىللحصول

العامة،مكانةازدادتالتريبيينوبمجهود.التريبيوناسم

التينفسهاالسياسيةالحقوقعلىحصلواأنإلىتدريجيا،

جديدمجلسظهرلاحقوقتوفي.الأشرافشمئبها

ولكنمعا.والعامةالأشرافمثل،القبائلجمعيةوهو،أوسع

المجلس.هذاعلىرئيسيةبصورةالمهيمنينهمكانواالعامة

يأ.م،ق27سنةحتىالرومانيةالجمهوريةدامت

ومجلسأقوياءدولةزعماءوجمعت،سنة005نحو

ومجالس،الدولةرجالأقدممنمؤلفا،هيبةذاشيوخ

وظل.صوتهيسمعأنالشعبخلالهامناممتطاع

إلى،تاليةقرونلعدة،ينظرونالسياسةوعلماءالمؤرخون

.المتوازنللحكمنموذجابوصفهاالرومانيةالجمهورية

الرومانيةالإمبراطوريةتأسست.الرومانيةالإمبراطورية

منسنة02بعد.م،ق27سنةالجمهوريةانهياربعد

سنةروماسقوطحتىالإمبراطوريةودامت.الأهليةالحرب

بالسلطةالأباطرةأمسكالوقتذلكوخلال.م476

للعصرالقديمةالحكوميةالمؤسساتعلىوأبقواالعليا،

القناصل،يسمونكانواالأباطرةولكن.الجمهوري

للمجالسيكنولم.الشيوخلمجلسجدداأعضاءويعينون

يقودونالأباطرةوكان.ضئيلةسلطةسوىالشعبية

علىويعتمدون،القانونصياغةفيويتحكمون،الجيش

وكان.الشيوخمجلسعلىيعتمدونمماأكثرمستشاريهم

بتصريفيقومالمدنبنالموظفينمنواسعجهازهناك

.بيوميوماالإمبراطوريةشؤون

المعروفةالقانونيةمدوناتهمأولىالروماننشر.القالون

أطلقالتي،المدونةهذهوسجلت..مق045سنةنحو

الأعراف،للقوانينعشرةالاثنتيالقوائماسمعليها

مرئاالرومانيالقانونوظل.مكتوببشكلالسائدة

.مهرةوقضاةلمحامينتفسيراتعلىواعتمد
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الحربفيطروادةالإغريقدمرأنبعدوذلك،الوسطىالقواعدمنشاملةمجموعة،السنينبمرور،وتطورت

الرومانية،الأسطورتينالرواياتبعضوتجمع.الطرواديةفىتعيعقالتيالشعوبمختلفعلىطبقت،التشريعية

رومولوستجعلبحيثروما،تأسيسحول،والإغريقيةهذهعلىالرومانالمحامونوأطلق.الرومانىالحكمظل

.إينياسصلبمنمنحدرينوريموسارتكزوقد.الأمقانوناسمالتشريعيةالقواعدمنالمجموعة

رومافيالمعروفينالرومانالمستوطنينأوائلعالقمراعاةمع،للعدالةالبديهيةالأفكارعلىهذاالأمم!قانون

ويعتقد..مق000.1سنةنحوالبالاتين،تلعلىالقديمة.المحليةوالاعرافالتقاليد

عرفشعباكانواالمستوطنينهؤلاءأنالمؤرخينمضيتألفالرومانيةالجمهوريةظلفيالجيمقكان.الجي!ش

المدنمنكبيرعددفياللاتينهؤلاءوسكن.اللاتينل!اسمالرومانأدركفقد.الأرضيملكونالذينالمواطنينمنفقط

روما.بمدينةالمحيطةالمنطقةوهيلاتيوم،فيالمتجاورةمنالجمهوريةفيأكبرنصيبلهمالممتلكاتأصحابأن

رومما.اللا!نالموكمن!ولو!كل.أفضلبشكلعنهاسيدافعونوبالتالى،لهمأرضلاالذين

006سنةنحو،لاتيومفيالأخرىوالمدنروماوقعتالبحار،وراءفيما،الحروببشنرومابدأتعندما

فيعالقشعبوهمالأترسكانيين،مميطرةتحت،.مقفيالخدمةافيدهؤلاءعلىنوطأ!"صداكأا!

أكبرأصحابالأترسكانيونوكان.لاتيوممنطقةشمالىألغت..مف701سنةفيولكن.أطوللفتراتالجيش

ومبانيومعابدطرقابنوافقدإيطاليا.فيمتقدمةحضارة.للمتطوعينالجيشوفتحتالملكيةشرطالرومانيةالحكومة

!كرةوأ!خلواا!ارةطورواأر!مكماروما.فيعاهـ4طويلةمهنةالرومانمنكبيرلعددالجيشأتاحوبذلك

حكمظلفيروما،وتطورت.الشعبيةالمجطلس!نيجندونالذينعددأصبحلاحقوقتوفيالأمد.

.مزدهرةمدينةإلىورعاةمزارعين!ضيةمنالإتر-!ن،نحوكان..مق02سنةوفيتباغا.يزدادالولايات

مكنحدإلىالقوةمندرجةعلىالمدينةوأصبحتتغيروقد.الرومافطالجيعقفييخدمونرجل003).00

الأترسكاجمت.طردمنالسكاناتفين،كتافيدمعظمكان.ذلكبعدقليلاالعددهذأ

بع!الروما!الجمهوريةتتم.الأولىالجمهوريةمنواحطاالروممائالجي!منوانضباطهمتدريبهموجعل

مؤسساتولكن..مق905سنةفيالملكيةسقوط.التاريخفىالمحاربةالقوىأعظم

بنطويلصراععبهرتدريجياتطورتالجمهوريةالحكص!ةموا!وإنما،بالقتالارومانالجنودمهنةتكنلم

الاضينالمواطنينوبين،الأراضيملاكمنا!ى!أار!ةوبعد.والأنفاقوالأسوارالمعلقةوالقنواتالوقببناءأيضا

الذينوحدهمهمالاشرأفوكان.العامةطبقةأي،كافةالرئيسيةالمهمةكانتلهااتساعأقصىإلىروماوصلتأن

وضوأكهنةوخدموا،السيامميةاوظائف،البدايةفيتووا،تمرفيتولهذا.الإمبراطوريئحدودعنالدفاعهيللجيش

سياسيةحقوقإلاللعامةيكنلمحينفى.الرومانيالقانونأقيمتكما.والدانوبالرايننهريطولعلىعديدةقوات

مجحفة.معاملةا!ضاةعا!المماوغالباور!ز،.وبريطانيوسورياصرفيأخرىمهمةعسكريةمراكز

الميلاد،قبلوالرالغالخامسالقرنينخلال،العامةناضلتاريخيةئبدة

سنةنحووكسبوا،.سياسيةحقوقعلىالحصولأجلمنرومماالأولىالأ،معنالمؤرخصنيعرفلا.البدابإت

وحازوا،دينيأوعاممنصبأيتوليحق،.مق287أخوانقام،الرومانيةللأسطورةوطبقا.القليلإلاالقديمة

الثروةفي،واسعةفروقاولكن.القانونظلفىالمساواةسنة،مستوطنةبتأسيس،وريموسرومولوسهما،توأمان

.الاشرافعنالعامةمعظمتفصلظلت،الاجتماعيةوالمكانةالمطلةروماتلالأحدوهوالبالاتينتلعلى،.مق753

فشيئاشميئاتحقق،الوقتذلكخلالروما،وكانتالبطلأنالإغريقيةالأسطورةوترويالتيبر.نهرعلى

ودخلت،.الإيطاليةالجزيرةشبهبقيةعلىعصكريةهيمنةإيطاليافيمستوطنةأسسالذيهوإينياسالطروادي

القديمةروماتاريخعلىأضواء

بالتعلبالبحارعبربالتوسعالرومادولأفإدالأسطورةتقولحسبما

حرو!تلاثفىالقرطاحييرعلىروما.أسساوريموسرومولوس

ق.م275ق.م2645-146ق.م905ق.م7535

أوغسطسأصبحإلىالأترسكاليرالرومادطرد

إمبراطورأول.حمهوريةوأسسواالبلادخارج

رومافط.
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اللاتينية،العصبةمعتحالففى.م،ق394سنةنحوفي

أصبحت.مق693نحووفي.اللاتيوممدناتحادوهي

ذلك،بعد،واستخدمت،اللاتيومفيمدينةأكبرروما

إلىوقدمتجيرانها.ضدالحروبلخوضالعصبةموارد

المواطنةامتيازاتوبعضالحمايةفتحتهاالتىالمدن

الجيشالمفتوحةالمدنتلكزودتوبالمقابل.الرومانية

بالجنود.الروماني

انتصاراتروماحققتالميلادقبلالرابعالقرنوخلال

قدكانواالذينالغاليينهزمتكما.الإترسكانيينعلى

..مق093سنةروماوأحرقوا،الشمالمنإيطالياهاجموا

..مق338سنةوحلتهااللاتينيةالعصبةروماوأخضعت

وهمالسمنيين.مق092سنةفى،أخضئالرومانكما

سنةونحوروما.جنوبيفييعيعقكانجبليشعب

بعد،الإيطاليةالجزيرةشبهمعظمروماحكمت.مق275

جنوبيفيالواقعةتارنتوم،الإغريقيةللمستعمرةهزيمتها

تارنتوم.حامي،بيروسالإغريقيوللملكإيطاليا،

وراءفيماالتوسعجعلالبحار.وراءفيماالتوسع

الثالثالقرنينخلالقويةإمبراطوريةرومامنالبحار

!صراعفيأولآرومادخلتفقدالميلاد.قبلوالثاني

ساحلعلىتجارياومركزابحريةقوةكانتالتيقرطاج

علىالسيادةأجلمن،قرطاجخاضتإفريقيا.شمالي

بالحروبدعيتحروبثلاثة،المتوسطالأبيضالبحر

-264الأولىالبونيةالحربفىرومانجحتالبونية.

منمقربةعلىتقعجزيرةوهي،صقليةفتحفي.مق241

ولايةأولمنهاوجعلت،الإيطاليةالجزيرةشبهرأس

البحرجزرمنأخريينجزيرتينعلىوامشولت.رومانية

البونيةالحربوفيوكورسيكا.سردينياوهما:المتوسط

اللامع،القرطاجىالقائدقاد.مق102-182الثانية

ناومع.إيطالياوهاجم،الألبجبالعبرجيشه،هانيبال

القوىأنإلا،عديدةأساسيةمعارككعسبهانيبال

.المطافنهايةفيأرهقتهوصمودهاالرومانيةالبشرية

202سنةهانيبالسيبيو،بقيادةالرومانيةالقواتوهزمت

دمرت.مق461-941الثالثةالبونيةالحربوفي..مق

البحرسواحلالانتصاراتهذهجعلت.قرطاجروما

الرومانية.السيوةتحتوإفريقيااسبانيافيالمتوسط

فيبدأتقد،الثانيةالبونيةالحرببعدروما،كانت

حمايةعلى،البدايةفي،وعملت.الشرقنحوالتوسمع

غاراتمنلإيطالياالشرقيالساحلطولعلىحلفائها

فيمتورطةروماأصبحتماسرعانولكن.القراصنة

وكانتومقدونيا.اليونانبينقائمةكانتالتيالمنازعات

الإغريقهزمتقد،اليونانشماليفىتقعالتيمقدونيا،

ولكنها،لهؤلاء.محرربمثابةفظهرت.مق338سنةفي

ومقدونيااليونانكلعلىسيطرت.مق041نحوفي

ملكالثالثآتالوسمات.مق331!شةوفيمعا.

لرومابمملكتهوأوصى،الرومانحليفوهوبرجاموم،

تركيا(.منجزءاالانتشكل)التي

وراءروماتوسعتفسيرعلىيساعدانسببانهناك

زودإيطاليا،فيمدنمنحلفاإقامتهاهوالأولالبحار.

أنفهوالثانيالسببأما.ضخمةبشريةبقوىالجيش

الحكوميةومؤسساتهمالعسكريةبقوتهمالروماناعتداد

قضيتهم.عدالةوفيتفوقهمفىكبيرةثقةنفوسهمفىولد

انتصرواالرومانأنمنالرغمعلى.الجمهوريةانهيار

بمبلادهمفيمتزايداتذمراواجهواأنهمإلاالبحار،وراءفيما

والمستعبدينالضرائبوارداتمنالرومانأثرياءأفادفقد

المغلوبة.المناطقمنروماعلىتدفقتالتيالحروبوغنائم

العملمنالصغارالمزارعونطردحينمانشأتالبطالةولكن

بالتاليالفجوةواتسعت،محلهمالمستعبدونليحلالمزارعفي

فى،الرومانالتريبيونمناثنانوحاولوالفقرأء.الأغنياءبين

تيبريوسفتقدمالفقراءمساعدة.مأق23ومشة331سنة

الأراضيلتوزيعببرنامججراكوسجايوسوأخوهجراكوس

مجلسأعضاءغالبيةولكنالفقراء.علىالدولةتملكهاالتي

الأخوين.قتلوتم،ذلكفيعارضتهماالشيوخ

فيالاضطراباتالقادةبينالصراعاتسببت

منالأخيرةالمائةالسنواتخلالالرومانيةالجمهورية

قامالتىللثوراتنتيجةالجمهوريةضعفتحيثتاريخها،

آسيافياندلعتالتىوالحرب،الإيطاليونروماحلفاءبها

28سنةوفينفسها.رومافيوالاضطرابات،الصغرى

كورنيليوسلوسيوسسولا،الرومانيأصئالقائد.مق

وقوى،الحكمإلىالاستقرارإعادةفيونجحدكتاتورا،

سنةسولاوانسحبجددا.قادةبإضافتهالشيوخمجلص

الرومانيةالامبراطوريةللت

هاهر!في

م569081
م593

إلىالروماسةالإمبراطوريةالقسمت

العربيةالروماليةالإمراطوريةحرءي!:

الحترقيةالرومايةوالإمراطوريئ

أوعسطسبرومولوسجرماليةقحيلةأطاحت

الرومانيةللإمبراطوريةإمراطورآخر

م5764
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روماأعطىقدكانولكنه،السياسيةالساحةمن.مق97

.الفرديللحكمنموذجا

رومابدأتالميلادقبلالأولالقرنمنالستينياتوفي

بومبرالرومانىالقائدوفتحالبحار.وراءفيماثانيةبالتوسع

بطلابوصفهروماإلىوعاد.وفلسطينوسورياتركياشرقي

بانتصاراته.ألاعترافرفضالشيوخمجلسولكنشعبيا،

آخريناثنينمع،.مق06سنة،بومبيشكللذأسكونتيجة

وماركوسقيصريوليوسوه!ا،الآخرينالرومانالقادةمن

.الأولالثلا"نيالحكمباسمدعىسياسياتحالفا،كراسوس

القادةوحاول..مقء3سنةالحربفىكراسوسومات

العضوينبينالقائمالتحالفتمزيقالاخرونالرومان

الثلاثي.الحكمفيالمتبقيينالآخرين

وبذلك..مق5851-سنتيبينما،الغالقيصرفتح

الراين.نهرغربيشاسعةمناطقالرومانيالعالمإلىأضاف

وطموحه،قيصرقوةمنالشيوخومجلسبومبيوخشي

زحفقيصرولكن.القيادةعنالتنحيمنهطلبواولذلك

بلادعنإيطاليايفصلنهيروهو،روبيكونعبربقواته

فىقيصر،و!..مق94مشةإيطالياواجتاح،الغال

وأتبهاعه.بومبىهزيمهفي،ذلكأعقبتالتيالأهليةالحرب

الوحيداصئالحاكمقدقيصركان.مقء4سنةوفي

منمجموعةقامت.مق44سنةوفى.الرومانىللعالم

إحياءفييأملونكانواالذينالأرمشقراطيين،الصفوة

قيصر.باغتيال،الرومانيةالجمهورية

سنةففيقيصر.موتبعدثانيةالأهليةالحرباندلعت

ووريثه-بالتبنيقيصرابنوهو-أوكتافيانشكل.مق43

وماركوسأنطونيمارك:وهماالجيشضباطمناثنينمع

وأنطونىأوكتافيانونجح.الثانىالثلاثيالحكم،ليبيدوس

ثمومنجانبا،ليبيدوسوأزاحاقيصرأعداءهزيمةفي

روما.علىللسيطرةوأنطونيأوكتاشيانبنالحربدارت

ثمومنمصر،ملكةكليوباترأ،منالدعمأنطونيالتمس

أوكتافيانهزم.مق31سنةوفيبعضهما.حبفيوقعا

منمقربةعلىأكتيوممعركةفيوكليوباتراأنطونيقوات

فتح.(.مق03)التاليةالسنةوفي.لليونانالغربيالساحل

رومانية.ولايةمنهاوجعلوامصرالرومان

العالمقائد-أنطونيهزيمةبعد-أصئأوكتافيان

أوكتافيانأصبح.مق27سنةوفي.منازعبلاالرومانى

ويعنيأوغسطساسمواتخذ،رومانىإمبراطورأول

لقبتجنبأنهإلاأوغسطصقوةمنالرغموعلى.المعظم

.الأولالمواطنوتعنيبرنسبسيدعىأنوفضلإمبراطور،

دمارإلىأدتقدكانتالأهليةالحربمنسنة02ولكن

فقطوحدهاهىقويةمركزيةسلطةأنوبدا.الجمهورية

ال!مبراطورية.حكمعلىالقادرة

بدأيةأوغسطسعهدكان.ذروتهافيالإمبراطورية

السلامباسممعروفةأصبحتالاستقرارمنطويلةمرحلة

توطيدأوغسطسأعاد.سنة002نحوودامت،الروماني

مجلسواستمر.القانونسلطةوعززمنظمةحكومة

حكومته.فيوظائفهميؤدونوالترابنةوالقناصلالشيوخ

الجيشقادفقدأوغسطس!بمبيدكانتالعلياالسلطةولكن

.بأنصارهالشيوخمجلسوملأالولاياتعلىولمسيطر

حدودطولعلىقويةدفاعيةمراكزأوكسطسأسس

وبدأ.سيطرتهتحتالولاياتوأبقى،الرومانيةالإمبراطورية

أكفاءإداريينبتعيينالمدنيةالخدمةهيئةتطويرفى

التجارةازدهارووصل.الإمبراطوريةحكمفيللمساعدة

بالعهديدعىماخلالرفيعمستوىإدىوالأدبوالفن

الأوغسطي.

ابنهيأقدوكان.ام4سنةفيأوغسط!مات

الإمبراطورية.حكمفيليخلفهتيبريوس،واسمه،زوجته

وكان.الأباطرةمنمتتاليةسلالةلحكمالطريقمهدوبذلك

السلالةباسمعرفوا،أوغسطسأسرةمنأفرادمنهم

.م68سنةحتىحكمتالتي،الكلاودية-اليولية

م69سنةحتىحكمتالتيالفلافيةالسلالةوخلفتها

وأزدهارهاقوتهاأوجإلىالرومانيةالإمبراطوريةووصلت

،ام08حتى69سنةمنامتدالذيالأنطونيينعهدخلال

وماركوسبيوسوأنطونينوسوهادريانوتراجاننيرفاوهم

ومقدرتهم.بحكمتهماشتهرواالذين،أوريليوس

كثيراتتوسعلمالرومانيةالإمبراطوريةفإنوبالمقارنة

الإمبراطورغزام34عاموفيأوغسطس!.حكمبعد

هى)التىداسياعلىتراجانواستولى.بريطانياكلوديوس

الموقفوشجع.ام60عامورومانيا(المجرمنجضءالان

الاستثمارعلىالرومانيينللإمبراطوريةالثابتالعسكري

والضيعاتالصغيرةالمزارعبعضوازدهرت.الأراضيفي

اتصالاتإيجادعلىالرومانيةالطرقوساعدت،الكبيرة

صغيرةمدنتأسيسالرومانيونالأباطرةوشجع،ممتازة

الخدمةوأصبحق.النائيةالأماكنفيجديدةوكبيرة

بالأعماليتعلقفيماخاصةمتزايدةبمهاراتتنعمالمدنية

حكاموكان.اللإمبراطوريةفيوآخريومبينتجريالتي

تعرفوافقدولذلكطويلةلفتراتالعادةفييعملونالأقاليم

حكمهم.تحتكانتالتيالأقاليمعلىحسنةبصورة

.يومبعديوماقوةتزدادالرومانالأباطرةسل!ةأخذت

مجلسيصدرهقانونأيعلىيطغىالإمبراطورأمروكان

موتهبعدالإمبراطوريعبدونالرومانوأصبح.الشيوخ

مشتركةقاعدةتقدمالإمبراطورعبادةوكانت.إلهوكأنه

ذلكلولاكانواالذينالإمبراطوريةشعوببينللولاء

مختلفة.وتقاليدأخرىأديانايعتنقون
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الرومانيةالإمبراطوريةمنالشرقيالقسمفيظهرت

الرومانأنوبرغم.المسيحتعاليمعلىترتكزجديدةديانة

إلام،03سنة،الخيانةبتهمةالمسيححاكموا،يزعمونكما

الإمبراطورية.أرجاءشتىفيالنصرأنيةنشرواأتباعهأن

اهتماماإلاالنصرانيةالرومانيةالحكومةتعرلمالبدايةوفي

خصوماتنتيجةالنصارىاضطهاداتوكانتضئيلا.

روما.منأوامرنتيجةمنهاأكثرمحلية

ماركوسأصبحام61سنةفى.الفوضىازدياد

ضدالرومانيةالإمبراطوريةعنفدافعإمبراطورأ.أوريليوس

هجماتوضد،الشمالمنالجرمانيةالقبائلهجمات

اضطراباتبالإمبراطوريةوحلت.الشرقمنالفرثيين

.أم29سنةكومودوسالإمبراطورابنهموتبعدمتزايدة

،بالقوةالسلطةعلىالأباطرةمنكبيرعدداستولىفقد

إلىء23سنةفمن.العرشعلىالمتنافسونالقادةوتقاتل

وكانإمبراطورا.06العرشعلىتعاقبم284سنة

.أباطرةبهمنادتالتىهيوقواتهمجيوش!قادةمعظمهم

عجلالذيهوالكبيرالرومانيةالإمبرأطوريةاتساعإن

رومافيالمركزيةالسلطةباستطاعةيعدلمإذبانهيارها.

الصراعاتأنإلىإضافةهذا.الإمبراطوريةوحدةعلىالإبقاء

الدفاعاتأضعفتقد،الرومانالقادةبين!اسملطةأجلمن

شعبوهم،القوطفهاجم.للغايةخطربشكلالإمبراطورية

الثالثالقرنخلالعديدةمراتالرومانيةالأراضى،جرماني

وسوريا.الرافدينبلادالفرساجتاحكما،الميلادي

القواتعينتم284سنةفي.المؤقتالإحياء

ديوكليشيانوأدركإمبراطورا.ديوكليشيانقائدهاالرومانية

فقام،الإمبراطوريةيحكمأنواحدرجلبوسعيعدلمأنه

إعادةبغيةأصغروحداتإلىالإمبراطوريةالولاياتبتقصيم

وجيشهاحكومتهاوحدةلكليصبحبحيث،النظام

ماكسيميانيدعىجندياديوكليشيانوعينبها.الخاص

وقدليخلفاهما.نائبينعينكمامشاركا،إمبراطوراليكون

حينفىالإمبراطوريةمنالغربيالقسمماكسيميانحكم

إصلاحاتأوقفتوقد.الشرقيالقسمديوكليشيانحكم

تطلبذلكأنإلا.الإمبراطوريةانهيارمؤقتا،ديوكليشيان

أوس!ع.وإدارةأكبرجيشنفقاتلتغطيةطائلةضرائب

الثالثالقرنبدايةفيكبيرااضطهاداالنصارىوعانى

المصائبكلأساسبأنهملهمالرومانلاتهام،الميلادي

حظرم303وفي.الرومانبالهةلكفرهمآنذأكبهمالواقعة

النصرانية.ديوكليشيان

علىإمبراطورااختيرقدالكبير،الأولقسططينكان

النظاموكان.م603سنةفىالغربيةالرومانيةالولايات

فيالاشتراكعلىيقوموالذيديوكليشيانوضعهالذي

كبيرعددتنافسبسبببسرعةانهارقدوالتعاقبالسلطة

قسطن!يئنجحم312سنةوفيالعرلق.علىالرجالمن

يعدهحلمارأىأنهزعموقدالرئيسىمنافسههزيمةفي

م313سنةوفي.الصليبعلامةتحتقاتلإذابالنصر،

الشرقية،الولاياتلإمبراطوروليقينيوس،قسطنطينأجاز

حتىوليقينيوسقسطخطينوحكمللنصارىالعبادةحرية

فيالإمبراطورشريكهقسطنطينهزمحين،م432سنة

أصبحالذي-قسطنطيننقلم033سنةوفى.الحرب

وأعاد،بيزنطةإلىعاصمته-الكبيربالمممبعدفيمايعرف

بالقسططينية.المدينةتسمية

سنة،قسطنطينموتبعد.والسقوطالانحطاط

للهيمنةأخيهأبناءمنواثنانأبنائهمنثلاثةتحارب،م337

وهو،أخيهأبناءأحدوأصبح.الرومانيةالإمبراطوريةعلى

فىبدأتالقديمةروما

الرالعالقردخلالالتوميع

275سنةولحوالميلاد.قبل

الأكبرالقسمحكمت.مق

التوممعوجعلإيطاليا،م!

رومامنالبحاروراءفيما

وذلكمهيممةمتوسطهيةقوة

موتوبعد..مق133نحو

،م41سةأوغسطحر،

الإمبراطوريةتوسعت

نسبيا.قليلاتوسعاالرومانية

إلىاللإمبراطوريةووصلت

ظلفيلهااتساعأقصى

الذيتراجانالإمبراطور

.ام17سنةحتىحكم
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الرومانالأباطرةحكموفترةبأسماءولجلى

فىاطمقالهحصصتالعلامةهذهاسمهتليالديالإمبراطور*

الموصوعة.

مأ96-161الفترةفىإممراطوريربوساطةروماحكمت-

منكلوحكم.م593-283الفترةفىأكترأووءامراطوري!

دوساطةالإممراطوريةمن)ع(الغردىوالجزء)ش(الشرقيالحزء

منعددبلغأحرىأحيانو!يالأحيادبعضفيمستقلإمبراطور

أربعة.الأباطرةمنحكم

الحكمترةالاسمالحكمترةسما

م027275أرريليادأمم-4ق27أرعممطصء

م275276تايمتوسم4137تيريوس

م276للوريارم3741كاليجوالأم+

م282-672روسم31445+بوسكلود

م282382رسكام4586؟وردسير

م382582يحسركام8696لاحا

م82!382لسليلوميرم96وتهوأ

م482503(ش)!؟دكليشايودم16ليتيليوس

م03ء-682()عدكسيميامام6697حلألىرب!

م603-503()!يوسلمحشاكوم18-17!!تيتوس

م113-503يرسيرطم61-18دويياد

م703-603س!هيميرم!8-69!الير

م603733!ل!وا!لأاقسطحطيرم89711دحاترا

م803423ساجقيهيوم3711831رريادها

م3131-03ماكسي!يسرأم16-381ليوسألطوسرس

م733163لىلااقسطحط!!م081-161سيليوثرأسر!صما

م337043ىاولفمحطحطيرم161961ليروسلوسيوس

م053-733ص!شاكوم291-081سرصدكو

م363-163دحواجام1!3كسظسر

م363436-3حو!يادأم39حولاصديديوس

م36-4375()الأولطلتييارم112-أ39سميرسسشميوس

م378-3436)لق(!اضم12-1127كاراكلا

م763338()عتيارحرام712812حريحسما

م537293()عاخاىادالتيارم812222لالوسإلاحا

م293493بوحيبوسم222532ألكمسدرمميمرس

م937593ؤ3الأولاتيودوسيوسم352238تراكصماكسيميس!

العر!أداطر-%الأول-!حورد

م832لياس!ار!وحورد

م324-93كدآاخاهولمميام832يرس

م832لميس!ا

م754-554كححيمسما!رريوسم382442!أ!اديىصرد

م754164دياحورما

م942-442!ليس

م461-467سيميرسلييوسامأ!9242ديسيوس

م472467إتيميوسم253251حالص

م472473يوساو-

حلام253إمميل!اسس!

م473474يسيريوس

م253-.27!اليريالى

م754-474ديبوسحولبوسم532682*حالببوس

م674-74اوعسؤلوسسومولوسم-!862072-الاليكلوديوس

انتشاركبحجوليانحاول.م361سنةإمبراطوراجوليان

النصرانيةولكن.التقليديةالرومانيةالديانةوإعادةالنصرانية

القرنأواخرفيللإمبراطوريةالرسميةالديانةأصبحت

،الأولثيودوسيوسالإمبراطورموتبعد.الميلاديالرالغ

الإمبراطورية:قسمينإلىالإمبراطوريةانقسمتم93ء

الغربية.الرومانيةوالإمبراطوريةالشرقيةالرومانية

بشكلتضعفأمخربيةاالرومانيةالإمبراطوريةأخذت

وشعوب،الغربيونوالقوط،الواندالهاجمفقدمطردبم

إفريقيا.وشماليوالغالأسبانيامنكلا،أخرىجرمانية

ويؤرخ.م014سنةرومامدينةالغربيونالقوطونهب

حيث.م764بسنةغالباالرومانيةالإمبراطوريةسقوط

حاكماخرأدواسرالجرمانىالزعيمالسنةتلكفى،عزل

أوغستولوس،رومولوسوهو،الغربيةالرومانيةللإمبراطورية

ذلكقبلبدأوا،قدالجرمانالزعماءوكان.العرشعن

وظلت.عديدةممالكإلىالرومانيةالإمبراطوريةبتقسيم

للإمبراطوريةوممثلةباقيةالشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

علىالعثمانيونالأتراكاستولىحتى،البيزنطية

.أم453مشةفيالقسطنطينية

الرومانيةالإمبراطوريةسقطت.الرومانيالتراث

استمرتونظمهاثقافتهاولكن.سياسيةقوةبوصفها

أصئفلقد.البيزنطيوالعالمالغربيةالحضارةوشكلت

أوروبافيعديدةتشريعيةلنظمأسالمماالرومانيالقانون

لغةاللاتينيةاللغةبقيتكما.اللاتينيةوأمريكاالغربية

وانبثقت.سنة000.1علىتزيدلمدةالمتعلمينالأوروبيين

ولغاتوالأسبانيةوالإيطاليةالفرنسيةاللغاتعنها

يلهمالرومانىالعمارةفنيزالولا.أخرىرومانسية

هذا.يومناإلىالعامةالمبانيتصاميم

ألاجتماعىنظامهاالرومانيةالإمبراطوريةنقلت

الأوروبيأضاريخافترةوهي،الوسطىالقرونإلىوالاقتصادي

عشر.السادسالقرنحتىالميلاديالخامصرالقرنمنالممتدة

الكاثوليكالرومكنيسةحلتالوسطىالقرونغضونوفى

أوروبا.فيالموحدةالقوةلوصفهاالرومانيةالإمبراطوريةمحل

هيئةغرارعلىالإداريةبنيتهاصاغتقدالكنيسةوكانت

حافظتكمااللاتينيةاللغةواستعملت،الرومانيةالإمبراطورية

اللاتيني.الأدبكلاسيكياتعلى

القديمةبرومامعرفتنامصادر

من،القديمةروماعنمعلوماتنامنالأكبرالقسمجاء

المدوناتمثلوثائقعلىتشتملمكتوبةرومانيةسجلات

الشيوخومجلعه!الأباطرةومراسيموالمعاهداتالقانونية

روائعفيتتمثلأخرىمكتوبةسجلاتوهناك.الىوماني

التىالأعمالمنكبيرعددفيوكذلك.اللاتينيالأدب

هذهمثلوتشتملعاشوها.أحداثعنمؤلفوهاكتب

بلينيوسورسائلشيشرونوخطبرسائلعلىالأعمال

فيالغالبلادفتحهعنقيصريوليوسوكتبالأصغر.

المؤرخونويقدم.الغاليةالحربعلىتعليقاتكتابه

بسطهاالخيالأحداثمنبعددترتبطالتيالرواياتالرومان

منذروماتطورعنأجفيوستحدثفقد.آخرونكتاب

الأوغسطي.العصروهو،عصرهإلىالأسطوريةأصولها
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منتمتدالرومانىالتاريخمنفترةتاكيتوسوصفكما

وكتب.دومتيانالإمبراطورإلىتيبريوسالإمبراطور

دومتيان.إلىقيصريوليوسمنالحكامسيرسويتونيوس

تصورالتذكاريةالنصبعلىالمنحوتةالمشاهدأنكما

وعمودمثلا،،تراجانفعمود.الرومانيالتاريخمنأحداثا

قصةيحكيانروما،فيالموجودان،أوريليوسماركوس

الإمبراطوران.هذانبهاقامالتيالعسكريةالحملات

معلوماتلناتقدمالرومانيةالمدنأنقا!ه!فإنكذلك

وهركيولانيمبومبيمنكلدفنتفقد،كبيرةقيمةذات

جنوبفيالمدينتينوكلتا،م97فىفيزوفبركانثارعندما

نواحيمنالكثيرتمتالتيالحفرياتأظهرتوقدإيطاليا.

الروماني.العصرفيالإيطاليةالمدنعليهاكانتالتيالحياة

خلالالقديمةروماحضارةبدراسةالاهتمامتجدد

عبرامتدت،كبرىثقافيةحركةوهى،النهضةعصر

بدأ.أم006سنةحتىالرائكلشرالقرنبدايةمنذأوروبا

عنالكشفالعلماءأعادعندماإيطاليا،فيالنهضةعصر

العصوروفي.القدامىوالرومانالإغريقالمؤلفينأعمال

للمؤرخكانروماعنبارزتاريخيمؤلفأولفإنالحديثة

انحطاطتاريخبعنوانوهو،جبونإدواردالبريطانى

عاميبينماظهروسقوطها.الرومانيةالإمبراطورية

قامكماأجزاء.ستةمنشألفوهوام،788و1776

المهمةالدراساتببعضمومسنثيودورالألمانيالمؤرخ

روما،تاريخ:لكتابهوكانالرومانيوالتاريخالتشريعحول

كلعلىتأثير،ام856و1854عاصيبينظهرالذي

القديمة.روماعنتلتهالتيالدراسات

الموسوعةفي!لةذاتمقالات

جبمترا

المقالة.هذهفيالرومانالالاطرةحكموفترةأ!مماءجدولانظر

بمقالةالصلةذاتالمقالاتانظر،الرومانالكتابعلىوللتعرف

أيصا:انظر.الأدب،اللاتيني

لومميوس،توسمحيسميناجالينوسالصعرىحربيحاأ

يوليوس،قيصرئلةعا،كوسجرافلوطينأ

كاتو)عائلة(رومميوس،كينتوس،ماركأنطوني

جايوس،لونجينوسكامميوسماركوس،ريحولوسماركوسبروتمي!،

ماركوس،كراسوسسبارتاكوسالعظيمبومبي

وأعمالأبنية

الرومانيأغورماالرومانيأجهواطريق،أبيان

المياهقنوةالموتىسراديبعلمالاثار،

الكولوسيومالرومانيةالطرتالرومانيةالأسوار

لطريقازيليقالباا

لعمودانثيونلباا

وأقاليممدن

هركولاليملاتيومرومالغالابلاد

يانوميدغلاطيةبومبى

الروماليةالأرقام

علمالأساطير،

الجوليافطالتقويم

مدونة،حستنيان

الجيولوحيا

ثاتلأا

والتعليمالتربية

التوجه

العراف

الحف!اريالإسهام

لأدبا،اللاتينىفن،الحطابة

للغةا،للاتينيةاتللغاا،نسيةلروماا

حيةحسرارةلعماا

لمكتبةانونلقاا

فن،النحتعشرالاشيالألواحقوانين

اليوميةالحياة

الملابسساتورنعيد

احتفال،نيماالرولنصرالغذاءا

وبيساتيسلاريس

المجالد

الحكمنظم

الرومانالعامةالرومانيةالحزيمةالرومانالأشراف

الرومانيالفيلقالثلاثةحكومةالبريتور

لقنصملاتوريةكتالداالتريبيود

الفرسانطبقةالرومانىالإمبراطوريالحرس

تاريخيةأحداث

مثلروماحكمتهاالتيالدولمقالاتفىالتاريخيةالنبذةالظر

أيضا:انظر.إنجلترا

السفينةلهر،روبيكوننيونلأترسكاا

تاريح،العالموريموسرومولوسمعركة،أكتيوم

الهمجيالسابيودالمونيةالحروب

الموفموععرعنا

الرومانيالعالمأ-

السكان-بالسطح-أ

السكانحياة2-

الدين-ص-المدينةفىالحياة

والمأوىوالملبمىالغذاء-والريففيالحياة-ب

الترويح-زالعائليةالحياة-ج

التعليم-د

السكانأنشطة3-

ةرلتجاا-دعةالىرا

والاتصالاتالمقلهـ-الصماعة-ب

التعدين-ج

والعلومالفنون4-

الأدب-جوالهندسةالعمارة-أ

العلوم-دوالرسمالنحتب

الحكمنظام5-

القالونجالرومانيةالجمهورية

الجيعق-دالرومانيةالإمبراطورية-ب

تاريخيةنبذة6-

القديمةبرومامعرفتنامصادر7-

أشلة

القديمة؟روما!ىالعاليالتعليمفيمهمادوراالخطابةفنأدىلماذا

القديمة؟برومامعرفتمامنالأكبرالقسمنستقيأينمن-

فيالنظامامشعادةبغيةديوكليشياناتحدهاالتيالحطواتما-

الرومانية؟الإمبراطورية
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منه؟الغرضوما؟الأتريومما-4

أصحا!منيتألصالروماليةالحمهوريةحيقكانلمادا-5

لقط؟الممتلاطت

؟للرومانجدامهماطرتممبكةبماءكانلماذا-6

المحار.وراء!يماالهائلروماتومعتفسيرعلىساعداسببيناذكر-7

الحاضر؟عصرلافيالروماليةالتشريعيةالمبادئتتبعأين-8

عمائرتشييدمناشومان!كمااللدادا!حدمحياراالإنجارانما-9

؟وماىا!الشيوحمحلسأعضاءدورالرومانالألاطرةاقيدكيرو1،

تاريحية(.)لبدةالأوروبيالاتحاد:نظرا.؟!!،روما

التصعدبحالاتعدىيطدقمصطكلامالروماثيرم

هذاالأطباءيستخدمولا.والمفاصلالعضلاتوآلام

!طلات.محددةمصطلحاتيستخدمونبل،المصطلح

التهابرثيةتضم:روماتيزمتسمىماغالباالتيالعامة

(،الكيسي)الالتهابالجيبيالتجويفوالتهابالمفاعحل،

التهابرثيةوتشتمل.العفلاتوانتفاخ،العضلاتوآلام

وهناك.المفاصلفىوانتفاخوتصلبآلامعلىالمفاصل

علالمفاالتهابانتشاراأكثرها،المرضهذامنكثيرةأنواع

إلىيؤديقدوكلاهماالرثويالمفاصلوالتهابالمزمن

اق!بعنالجيبيالتجويفمرضوينتج.حادةإعاقات

المملوءةالصغيرةالأكياسأحدوهوالجيبى،التجولف

العظامبينالفاصلةالأسطحتليينعلىتعملوالتيبالسائل

فهو،العضلاتمرضأي،الثالثالنوعاما.والعضلات

روماتيزمالناسويسميهالمصابالشخصعضلاتفيآلام

أثناءفيأوالإجهاد،عنالمرضهذاينتجوقدالعفلات

أما.أخرىرشحيةأمراضأيةأووالإنفلوانزابالبردالإصابة

عفملاتفىتورمإلىيؤديفإنه،العضلاتانتفاخمرض

.بالعظامالعضلاتترلطالتيالقويةالأوتاروهي،المريض

الأنفى،الغشاءالتهاببمالمفاصلالتهاب:أيضاانظر

الروماتيزمية.الحمى

المستعارالاسمأم(.729-)1885دجولن،روط

لويسالفرنسيالمسرحيوالكاتبوالفيلسوفللروائى

رواية27تضمالتيرواياتهبسلسلةاشتهروقد.فاريجول

مأ479و3291عاميبينفيمانشرهاوالتي،مترابطة

الروياتهذهوتقدمالنيةحسنورجالشاملعنوانتحت

8091عاممنالفترةإبانالفرنسيةللحياةمجسمةرؤية

004منلأحصثرالرواياتوتتعرض.أم339عامإلى

وحياة،العالميةالسرئللأحداثالتناولخلالمنشخصية

جوانبكلأنكيفالسلسلةوتوضح.الشخصياتهذه

أطلقوقد.ومتضافرةمترابطةوصغيرها،كبيرها،الحياة

فىشيءكلبأنالمعنىذلكعلىإجماعيةاسمرومان

حركاتدراسةأنيعتقدوكان.بغيرهمرتبطالحياة

الأفراد.دراسةمننفعاأكثروخبراتهاالجماعات

أشهرام()239نوكدكتورالساخرةالملهاةوتعد

.محتالناجحطبيبقصةتحكيوهى.رومانمسرحيات

اسمياسيةالدرألمماتإلىبالإضافةالشعررومانكتبكما

لوبى.منقريباشابتيجوليانسانتفيولد.والفلسفية

الرواية.منوأقعيةأقلطويلةخياليةقصصس!ا!وط

بينما،واقعيبشكلالحياةتقديمالروائيينأغلبيحاول

نإبل.مسليةقصصتقديمعلىالرومانسكتابيركز

خيالية.روائيةوحبكةشخصياتيستخدمونمنهمكتيرا

وأفلسفيةموضوعاتالرومانسبعضيتناول

قصةوهي،الرمزيةالقصةاستخدمتوربما.اجتماعية

بينومن.القصةمنالخفىالغرضلإخفاءمعنبنذات

التيديك،موبيقصةالرائعةالرمزيةالرومانسأعمال

فعلىأم.851عام،ملفيلهرمانالأمريكىالروائىكتبها

فىمغامراتقصةديكموبيقصةتعتبرالظاهريالمستوى

عنالقصةتكشف،أعمقمستوىوعلى.الحيتانصيد

.للكونالغامضةوالقوى،الإنسانصراع

منذ،مراتعدة،رومانسكلمةدلالةتغيرت

الأدبففى.عامألفيقرابةمناليونانفىظهورها

لموضوعاتتتعرضالخياليةالقصعةكانت،القديماليونانى

ملاحم،تسمىالحربقصصوكانت.الحربأوالحب

كلمةتزالولا.رومانسياتتسمىالحبوقصص

عشر،الثالثالقرننحووفي.حبقصةتعنيروماس!

وأباللاتينيةإمابتحدثونالغربيينالأوروبيينأغلبكان

وأالإيطاليةأو،كالفرنسيةالرومانسيةاللغاتبإحدى

باللغاتالمكتوبةالخياليةالقصمصوكل.الأ!مبانية

اللغاتأغلبوفى.رومانستسمى،الرومانسية

كلإلى،رومانسكلمةتشير،المعاصرةالرومانسية

كلفتعنيروايةكلمةأما.الطويلةالنثريةالخياليةالقصعص

هيالإنجليزيةاللغةوتعتبر.القصيرةالنثريةالروايات

الواقعية.وغيرالواقعيةكلمتافيهاتختلفالتي،الوحيدة

القديماليونانيللكاتب،وكلويهدافنيسقصةتعتبر

أول،الميلاديالثالثأوالثانىالقرنفيكتبهاالتىلونجوس،

كتبهافقدالرومانسيةالقصصأروعأما.رومانسيةقصة

الخامسالقرنإلىعشرالثاني)القرنالوسطىالقرونكتاب

التي،الرومانسيةالقصصأشهروكانت(.الميلاديعشر

أرثرالملكمغامراتتروي،الوسطىالقرونفيكتجت

قصصرومانسيةوتحكى.المستديرةالمائدةرجالوفرسانه

الأسبانيوالبطلالأكبرالإسكندرالفاغالبطلعنأخرى

.رولانالخلصووزيرهمانييشارلوالإمبراطورالسيد
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الثامنالقرنأواخرفيأخرىمرةالرومانسازدهر

إنجلتراففي.الميلاديعشرالتاشعالقرنوخلالعشر

ووبىلهورأسكتبهاالميأوترانتوقلعةقصةكانت

تركزالتيالرومانسياتنحوالاتجاهبدايةهيام(76)4

وصارت.الطيعيةغيروالظواهروالرعب،الغموضعلى

القوطية.الروايماتباسمتعرفالرومانسيةالأعمالهذه

.المستديرةالمائدةأيضا:انظر

يركز،والأدبالجميلةالفنونفياتجاهالرومافسية

أكثروالبديهةالخيالوعلى،العقلمنأكثرالعاطفةعلى

عنالتعبيرحريةإلىالرومانسيونويميل.المنطقمن

التحفظمنأكثر،التلقائىالحروالتصرفالمشاعر،

يسمىآخرمذهبعنالرومانسيةوتختلف.والترتيب

عصورونشأت.الكلاسيكيةانظر:.الكلاسيكية

وأظهر.الكلاسيكيةضدثورةباعتبارهاغالباالرومانسية

غير.رومانسيةاتجاهاتالعصورمرعلىوالكتابالفنانون

التيالفترةإلىعادةيشيرالرومانسيةالحركةتعبيرأن

منتصفإلىالميلاديعشرالثامنالقرنأواخرمنبدأت

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

الرومانسيةسمات

الرومانسيالشاعروكان.المطلقإلىالرومانسيونيتطلع

منذرةفيعالما)يرىأنيستطيعأنهيعتقدبليكوليم

يرونفالرومانسيون(.بريةزهرةفيوحديقة،الرمال

بينوالتراحم،الحبمشاعرمعتنسجمحيةروحاالطبيعة

البشر.

الأعرافتؤيدولاالفرد.حريةعلىالرومانسيةتؤكد

وفى.العادلغيرالسياسيالحكمولا،المقيدةالاجتماعية

وأثائرا،رجلاعادةالرومانسيالبطليكون،الأدبمجال

البريطانيللشاعرمانفردشخصيةمثل،القانونعلىخارجا

.بايرونلورد

التقاليدعلىثائراالرومانسيالبطليكونومثلما

الأفكارعلىثائراالرومانسيالفنانيكون،الاجتماعية

سبيلعلى،المسرحوفى.الجميلالمظهرذات،الزائفة

الكلاسيكيةالوحدةالرومانسيونالكتابيرفض،المثال

راسينجانللكاتبدادرمسرحيةوتعد.والمكانللزمان

فاوستمسرحيةتعتبربينما.الشكلفيتماماكلاسيكية

مسرحية،جوتهفونفلفجانججوهانالألمانيللكاتب

نسية.روما

والادابالفنونفيالرومانسية

لم،الرومانسيةالحركةإبان.الأدبفيالرومانسية

يبدوكانحيث،عالمهمعنراضينالكتابأغلبيكن

الحياةمنوللهروب.إنسافيوغيرجامدا،تحاريا،عالما

بعيدةأماكنإلىاهتمامهمالرومانسيونحول،الحديثة

الشعبيةالفنونوإلى،الوسطىالقروننحوفاتجهوا،وخيالية

.الناسوعامةالطبيعةوإلىوالأساطير،

الروايةفىالرومانسيةالخصائصمنكثيروتوجد

بالعنف،المليئةالرعبقصصمننوعوهى.القوطية

الوسطىالعصورقصورفيتقعالتي،الغامضةوالأحداث

الأمريكيانالكاتبانالقوطيةبالروايةوتأثر.الكئيبةالقوطية

رواياتمنويظهربو.آلانوإدجار،هووثورنناثانيل

الاهتمامذروة،سكوتوو!ترالسيرالأسكتلنديالكاتب

جمعهاالتي،الجنحكاياتوتعد.بالماضيالرومانسي

عنوانتحت،جريموفيلم،جاكوبالألمانيانالأخوان

الاهتمامعلىجيدامثالأافيةالحضجصيمحكايات

الشعبية.والفنونبالأساطيرالرومانسي

،وردزورثوليمالإنجليزيالشاعرأعمالفيويظهر

،وردزورثفكان.البحتةالرومانسيةالسماتمنالكثير

البحثعلى،التأملفيالمستغرقالخاليالذهنيفضل

يتعلمالإنسانأنيرىوكان.العلميةالمعرفةعنالدؤوب

أكثر،الريفأهلمعحديثهمنأو،الطبيعةمعاندماجهمن

الانسجامأنايضئايرىوكان.الكتبقراءةمنيتعلممما

والحقيقة.الفضيلةمصدرالطيعةمع

المصورونكان.التشكيلىالتصويرفيالرومانسية

المؤثراتغالبايستخدمونالرومانسيونالتشكيليون

خياليابريقايضفوالكيالعميقةوالظلال،الشديدةالضوئية

من،والمضمونالشكلعنتخلواوقد.موضوعاتهمعلى

التيالشرقيةالمشاهدمثلوخياليةغريبةموضوعاتأجل

أيضاانتشرتكماديلاكروا.ايوجينالفرنسيرسمها

التشكيلى.التصويرانظر:.للطبيعةالمؤثرةالمشاهد

،الرومانسيونالملحنونعدل.الموسيقىفيالرومانسية

العضويةالوحدةواستهدفوا،الكلاسيكيةالموسيقىأشكال

كثيروأضفىوالأفكار.العواطفعنالمعبرالغنائيوالتعبير

باستخدامأعمالهمعلىالوطنيةالسمةالملحنينهؤلاءمن

الملحنينبينومنرئيسيا.مقطعابوصفهاالشعبيةالأغاني

فلكسمنوكل،النمساويشوبرتفرانتزالرومانسيين

فييبرفونمارياوكارل،شومانوروبرت،مندلسون

.البولنديشوبانوفريدريك،الألماني

جانالفرنسىالفيلسوفكان.والمجتمعالروممانسية

مؤسساتلكن،بفطرتهمصالحونالناسأنيرىروسوجاك

الإنسانفيالمثاليةيرىوكان.أفسدتهمالتيهيالحضارة

الحياةرفاهيةتفسدهلمالذيالشخصوهو،النبيلالهمجي

سوفالفاضلالمجتمعفيالأطفالأنيرىوكانوتعقيداتها.

منكتيروتأثر.والحريةوالفضيلة،الصدقعلىيشبون
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فىالسياسيالاستبدادفعارضواالآراء،بهذهالرومانسيين

الثورتانوتأثرت.وتحرريةثوريةأنشطةفيوشاركواالحكم

عشرالثامنالقرنأواخرفىقامتااللتانوالفرنسيةالأمريكية

نظرياتأثرتكما.الرومانسيةالعلياالمثلبهذه،الميلادي

التعليمي.للنظاموالعمليةالنظريةالجوانبفيروسو

بالإصالأحأيضاالرومانسيةارتبطتذلكإلىوبالإضافة

.المتحدةالولاياتفىخاصة،والاجتماعى،الاقتصادي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأد!،الروسيالأدب

التمعرلأدبا،نيلأساا

لأد!ا،أغرسسىالأدل!ا،نىلألماا

هسرحيةابأد،تينيةللاامريكاأ

الكلاسي!جةالمومميقىالأدب،الإبحليزي

فى،النحتالتشكيليالتصوير

القوطيةالرواية

مجوعةالرومانسيةاللغات.اللغاتالرومائسية،

الأماكنفيالآنوتستعمل،اللاتينيةعنتطورتلغات

الرومانية.الإمبراطويريةمنجزءاقبلمنكانتالتي

والبرتغالية،،والإيطالية،الفرنسيةاللغاتهذهوتشمل

الرومانسيةاللغاتبينومن.والأسبانية،والرومانية

أسبانيا،شرقيشمالفيالمستخدمةالقطالونية:الأخرى

وتضمفرنسا.شرقيجنوبفيالمستخدمةوالبروفالسية،

الرايتوية-واللغات،السردينيةاللهجةأيضاالمجموعة

تايرولوإقليمسويسرامناطقبعضفيالمستخدمةالرومانية

إيطاليا.وشماليالنمسابغربي

الرومانية.للإمبراطوريةالرسميةاللغة،اللاتينيةكانت

إلىتشيرالتياللاتينيةالكلمةمنرومانسكلمةوتأتي

الرومانية.بالطريقةيتحدثونالذينأو،باللاتينيةالمتحدثين

اللاتينيةإما:طريقتينبإحدىيتحدثونهؤلاءوكان

المتعلمةالطبقاتفكانت.المحكيةاللاتينيةوإماالفصيحة

الناسعامةتححدثبينما،الفصيحةباللاتينيةتتحدث

المحكيةاللاتينيةعنالرومانسيةاللغاتوتطورت،العامية

أصبحتالتيالمهزومةالأوروبيةالبلدانبعضفيالمستخدمة

المحكيةاللاتينيةاللغةهذهواقتبعست.رومانيةمقاطعات

المهزومة.البلدانلغاتمنالنطققواعدوبعضكلمات

المحكيةاللاتينيةاللهجاتعنالرومانسيةأطغاتاتطرت

اللغاتعلىدليلأقدموظهر.قرونعدةمدىع!ىالكثيرة

كانعشر،الثالثالقرنوبنهاية.التاسعالقرنفيالرومانسية

وتركزت،الرومانسيةباللغاتكتبقدالأدبمنكبيرقدر

هذهصارتحتىالحبموضوععلىكثيرةأدبيةأع!ال

كلمةجاءتهناومنالرومانسياتباسمتعرفالأعمال

القلب.شؤونأحدتعنيالتيرومانس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللغة،الفرنمميةاللعة،البرتعاليةاللعة،نيةالأسبا

للعةا،تينيةاللاسلروماااللغة،ليةلإيطاا

منروسياحكمتإمبراطوريةعائلةاسملو!روط

وألتوانيامنجاءواوقد.7191عامإلىأم361عام

علىوحصلواالرو!سيةللأراضيملاكاوأصبحواألمانيا

أنستاسيامنالرالغإيفانالقيصرتزوجعندمارفيعةمكانة

قادةأحدأخيهاأبنوأصبحع.ام475عامفىرومانودت

انظر:.أم613عامقيصراميخائيلابنهوانتخب،الكنيسة

-الأولألكسزالمسمى-ميخائيلالقيصرابنضمالقيصر.

القيصر.لحكمالكنيسةوأخضعأوكرأنيا

عائلةمنحاكماعشرخمسةالحكمفىتوالى

العائلةوانقرضت.العظيمبيترأشهرهموكان،رومانوف

باسميحتفظونالحكامظلولكنأم،762عامالحاكمة

،ام179عامعزلالذيالثانينيقولاحتىرومانوف

الخبرهذاأنغير،ام189عامقتلتقدأسرتهإن:ويقال

منالهربمنالأسرةأفرادبعضتمكنوقدمؤكد.غير

خارجها.وعاشوا،روسيا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كاثري!الأولألكحسدر

لأولانيقولاالتالتألكسندر

الثاينيقولاممطالتاألكحسدر

فاسيليفيئشجريجوري،رومانوف

الشيوعيالحزبقادةأحدكان(.-أم)239

السياسيبالمكتبدائماعضواوكان)السابق(،السوفييتي

أمانةفيوعضواام،859إلى7691عاممنبالحزب

.ام859-8391عاممنللحزبالمركزيةاللجنة

الدائمةالتنفيذيةباللجنةعضواكانذلكإلىوبالإضافة

عامرومانوفطلبوقد.أم859-0791عاممن

كثيراأنغير،صحيةلأسبابمناصبهمنإعفاءهأم859

داخلنفوذهلفقدأنهنتيجةابعدأنهيرونألمحللينمن

.الحزب

نوفجورود،منالقريبةزيكنوفوفيرومانوفولد

فييعملوكانأم449عامالشيوعيللحزبوانضم

مصنعفىومهندسامصمماأم549إلى4691منالفترة

وبدأبوسبيرج(.سانت)الانلننجرادفياسمفنلبناء

عندماأم559عاممنذالشيوعيالحزبفىللعملالتفرغ

ذلكبعدوتولى.السفنبناءمصنعفيللحزبأصئأمينا

التزامهعنهعرفوقد.الحزبفيالمهمةالمناصبمنعددا

التقليدية.الشيوعيةوالمواقفبالسياساتالشديد
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مهما!طراالسياحةوتشكلشتاء.والتزلجصيفاالأقدامعلىالسيرلهواةالفرصةتتيعحدشةمنتجعات)الألب(الشاهقهترانسلفانيماجبال

رومانيا.فيالأجسيةللعملات

رومانياجمهورية

اسمهاويعني،الشرقيةأوروبادولمندولةرومافيا

منجزءامضىفيماكانتأنهاإذ،الرومانبلاد

فيالوحيدالشعبهمرومانياوأهل.الرومانيةاللإمبراطورية

.الرومانإلىوأصولهلغتهيرجعالذيالشرقيةأوروبا

بوخارست.مدنهاوكبرىالدولةهذهوعاصمة

!فوأوكرانيا،مولدافياغربيجنوبفيرومانياتقع

المنتشرةالجبالوتضفي.البلقانجزيرةشبهشماليمنجزء

ليقضواالناستجذبكمامناظرها؟علىجمالأرومانيافي

الجليد،علىالتزلجخلالهايمارسونممتعةترويحفتراتفيها

سواحلفيوتنتشر.مسليةقصيرةرحلاتفيوالسير

عشراتالأسودالبحرعلىتقعالتيالدافئةرومانيا

تجدالتيالحيواناتمنكبيرةوأعداد،الرمليةالشواطىء

التامة.الحماية

وهم،المناسباتمنالعديدفيرومانيافيالنالريحتفل

نغماتعلىويرقصون،الألوانالزاهيةالملابسيلبسون

الرحلالغجريةالمجموعاتوألحانالشعبىالتراثموسيقى

الماضى.فىالبلادهذهفيبالالافيتجولونكانواالذين

ذلكفىبماالطبيعيةبالثروةغنيةمصادررومانيافيتوجد

لملكنها.الشاسعةوالغاباتوالمعادنالخصبةالأرض

علىمنصباألاهتمامكانإذمصمادرها،تطويرتستطع

الزراعة.

الأربعينياتمنذرومانيافيالحكمالشيوعيونتولى

الاتحادلنفوذتخضعوكانت،العشرينالقرنمن

فىبدأتام069عامبعدلكن،السابقالسوفييتى

ذلكبعدوتبنتعليها،السوفييتيةالسيطرةمنالتخلص

توسئالصناعات،فىوأخذت،مستقلةداخليةسياسة

آخرإلىزراعىبلدمنالبلادنشاطالحكومةوغيرت

منحالعشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال.صناعي

الحرياتمنمزيداالموأطنينالسابقالسوفييتيالاتحاد

رومانيافىالإصلاخحركاتفازدادت،والإصلاحات
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-7كا-كا!ك!به!ص*6-7بر،عخ3!!-+3يمحيم!بتئلا--7!؟كا!قي!ي

منحزءوهورومانيا،عاصمةبوحارلستفيالجمهوريالقصر

للفن.ومتحفالحكوميةالمكاتبفيهاحكوميةمبانمجموعة

ما989عاموفي.الأوروبيةالشيوعيةالبلادمنوغيرها

شساوشيسكونيكولايحكمعلىالرومانىالشعبثار

وأعدمفيها.الشيوعىالحزبوزعيمالبلادرئيس

انتخاباتوأجريت.مؤقتةحكومةوأقيمتشاوشيسكو،

.ام099عامأواسطفيتامةبحريةالأحزابمتعددة

منأساساانشئشيوعىغيرحزبألانتخابفىوفاز

فيالفوزواستطاع،السابقالشيوعىالحزبمسؤولى

كبير.بفارقالانتخابات

الحكمنظام

رومانيافيالحاكمالحزبالشيوعيأصئالحزب

جميعشملتحتىسلطاتهوامتدت،الأربعينياتمنذ

منيتكونالشيوعىالحزبوكان.الحكوميةالمؤسسات

تقلدواالشيوعيينالزعماءأنإلاالرومانيينمنقليلعدد

والهيئاتالمنظماتوفيالدولةفىالمهمةالمناصبكل

للحزبالعامللسكرتيروكانالبلاد.فىالتيالأخرى

وظيفةإلىبالإضافةرومانيا،فيمطلقةسلطاتالشيوعى

الشيوعىالحزبووضئزعماء.الشيوعيالحزبرئيس

تفاصيلكلوخططواالبلاد،قوانينرومانيافى

والصحافةالكلامحريةالبلاددستورويضمناقتصادها.

أنهليعنيالدستوريفسرونالشيوعيينلكن،والدين

يحتفظوالكىالحقوقهذهمنيحدواأن،بإمكانهم

باسملطة.

الشعبينتخبهالذيالرئيسيعد.الوطنيةالحكومة

رئيسويعين.الرومانيةالحكومةفيمسؤولأعلى

لوزارتهأعضاءيختارالذيالوزراءرئيسالجمهورية

الشعبوينتخب.الحكومةواجباتتأديةفىلمساعدته

مجلسينمنمكونتشريعيلمجلسعضوا484الروماني

ومجلس،431أعضاءلهوعددالشيوخمجلسهما:

عضوا.341به،النواب

موجزةحقائق

رست.دوحا:صمةالعا

الرومانية.:الرسميةاللغة

رومانيا.حمهورية:الرسميالاسم

2.كم005.372:المساحة

دحوححوب-شمالكم.724حوعر!-دترق:اللسافاتأقصى

كم.515

كم.902:الساحلخط

ارتماعأدنى.م435.2مولدوفيانوحسلهىقمةأعلى:الارتفاعات

البحر.سطح

أ""الكتانة،نسمة23لم000.161:أم699عامالسكانتقدير

المرسع.مترالكيلوفيلسمة

-أم299إحصاء.ريفيون47%وحضر53%:السكانيالتوزيع

م-1002لسنةالسكادعددتقدير-نسمة44107622

نسمة.000.152)24

القمح،البطماطس،،الشاميةأرررةا:الزراعية:الريسيةالملنتجات

.الصوف،العنبالبمجر،السكر،،الحليب

البترولية،لموادا،لصل!وايدالحد،للإسمنتا،لالاتا:لمناعةا

الأحشاب.مشحات،والأحذيةالملابس،المعلبةالأطعمة

.يالحصالفحم،الطبيعىزالعا،البترول:ينلتعدا

النقود.انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.ليو:الأساسيةاوحدة:النقود

والأحمر.والأصفرالأزرق:ألوانثلاثةمنمكودالرومانيالعلم

القومية.رومانياألوانتمثلالثلاثةالحطوطوهذه

الأسود.البحرعرساحلىخطوبهاأورولاشرقى!يتقعرومانيا

)مولدافيا(.ومولدوفاأوكرانياوالشرقالشمالم!وتحدها

"+لمء/ول.8لفلىا"البيضبالمرو 8./لئوا.-جمطر-!ا

سميكيافا.ن!ااوأو؟الحس-

-لسرا،ا-حس

.1،1وفا

ن!%!نيامارو!ألم!*ص-

11

ءأيعلم!!.*واببملمولكوبلغاريا--أأ،لمد"لزل!حر
اجر--نيا.ءصيههبه!دلم؟ا

كا*"!لان!!"نركص
..مالطا!!ء،:لمس1!ييم

-ت!لر-اهلنوحمثصا)!ذخ!لأخحغحف/عحبصقرص!!!سوريا+أ
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سياسياحزبا08منأكثرهناك.السياسيةالأحزاب

مختلفة.سياسيةنظروجهاتتضمرومانيافي

مقاطعة،04إلىرومانياتنقسم.المحليةالحكومة

وتتولى.بوخارستمدينةهىواحدةخاصةومنطقة

.المقاطعاتهذهأمورتصريفشعبيةمجالس

رومانيا،فيمحكمةأعلىهيالعلياالمحكمة.المحاكم

.الصغرىالمحاكموبقيةالكبرىمحكمتهامقاطعةولكل

فيالمسلحةالقواتأفرادعدديبلغ.ا!لسلحةالقوات

ويمكنرجل.018ر...والطرانوالبحريةالجيعش

الالتحاقأعمارهممنعشرةالثامنةيبلغونالذينللرجال

شهرا.61لفترةعادةالقواتبهذه

السكان

نحورومانياسكانيبلكدد.والسكانالأسلاف

روماني.أصلمنمنهم85%،نسمة)000216123

والهونوالقوطوالرومانالداسبنمنينحدرون

نحومنذرومانيااستوطنواقدالداسيونوكان.والسلاف

البلادعلىالرومانواستولىالميلاد،قبلالرابعالقرن

وبدأت.الميلاديينوالثالثالثانيالقرنبينوحكموها

.الرومانارتحالبعدهناكالامشقرارفيالقبائل

،السكانمن8%نحورومانيافيالمجرييننسبةتبلغ

أخرىأقلياترومانياوفى.%2نحوالألماننسبةتبلغبينما

.والأوكرانيونواليهودالأتراكوالمسلمونالغجرمنها

سنةكلالمدنإلىالرومانيالريفسكانمنكثيروينزح

المصانع.فيللعملطلبا

الكثيرلكن.الرسميةالبلادلغةالرومانيةتعتبر.اللغة

بلغاتهمالتحدثيفضلونالرومانيينوالمجرالألمانمن

بعضهم.معالخاصة

مستوىمنالرومانيالشعبيعانى.المعيشةأكلاط

ويستيمأوروبا.فيالمستوياتأدنىمنيعدمعيشي

أجورمضيك!طعلىيحصلواأنالرومانيونالعمال

توفيرمعومسكنوملبصمأكلمنعائلاتهمنفقاتلسد

لاولكنهم،الترويحيةالأنشطةعلىللصرفالقليل

الذينوتبائسبة.ذلكمنبأكثريتمتعواأنيستطعون

%اونحو،السكانمن%أ5نحوتلفازأجهزةلديهم

.سياراتيملكون

مكونةخشبيةأكواخفييسكنونالرومانيينومعظم

أعمالهمببعضبيوتهميزينونوهم.ثلاثأوغرففنمن

يلبسونحيثالزواجبمناسباتالرومانيونويحتفل.الفنية

مبانذاتالرومانيةالمدنمنوكثير.الألوانالزأهيةالملابس

الجديدةالمبانيلكن.السنينمئاتعمرهايتجاوز،قديمة

خلالنهضتالتصنئالتيفترةخلالالانتشارفيأخذت

العشرين.القرنمنالستينيات

المشمسوالطقسالرمليةلالسواحليستمتعونالمصطافينمنحشود

امتدادعلىالعصريةالفنادقتنتشرلرومانيا.الأسودالبحرامتدادعلى

.المشهورةالترويحيةالمناطقهذهفيالطرق

هيللرومانيينبالنسبةالترويحأماكنأحب.الترويح

يتزلجونالجبالففيالأسود.البحروساحلالجبال

البحروفي.الجميلةبمناظرهاويتمتعونقممهاوشسلقون

.القدمكرةيعشقونكما،يسبحون

عريضةبشوارعالمديمةتمتازمدنها.وأكبررومانياعاصمةبوخارست

العشرين،القرنستيمياتفيشيدتعصريةومبادالأشجارتكتمفها

.الزمانمنقرنحوالطإدىأخرىأحياءفيالمبافيلعصتاريخويرجع

!ئن
-!لأكاكا-3-*

*+لأء7لمكاكا،3ء
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المحمراللحمالرومانيونيحب.والشرابالطعام

الشامية.الذرةمنيصنعخاصاخبزاويتناولون

التلاميذيذهببأنالرومانيالقانونيقضى.التعليم

منعشرةالسادسةإلىالسادسةسنبينالمدأرسإلى

تعقدثم،أعوامثمانيةالابتدائيةالمرحلةوتستغرق.عمرهم

التخصصاتإلىالتلاميذلإرسالاختباراتالحكومة

وأالزراعةفىمستقبلاللعملالثانويةالمراحلفيالمناسبة

للدخولالمتفوقينمن%5نحوويختارغيرها.أوالصناعة

فيأكبرهاسئجامعاتولرومانيا.الجامعاتفي

بوخارست.

الكنيسةالرومانيينأرباعثلاثةنحويتبع.الدين

أغلبهمالسكانمن7%نحووهناك.الرومانيةالأرثوذكسية

زالتوقد.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةيتبعونالمجريينمن

الشيوعى.العهدانقضاءبعدالأديانممارسةأمامالعقباتكل

الفنعلىكبيرنفوذالرومانيةللكنيسةكان.الفنون

الخمسينياتوفي.الرلعسمأوالموسيقىفيسواءالبلادفى

استخدامعلىالفنانينالحكومةأجبرتالعشرينالقرنمن

منكثيرالاناتجهوقد.الشيوعيةترويجفيمهاراتهم

الحديث.الفنيالرسمنحوالفنانين

والمناخالسطح

الجبليةالسلاسلمنمجموعةتنحني.السطحمظاهر

بمنطقةوتحيطدائريا،نمطامتخذةالبلادووسطشماليعبر

بدورهاوالجبال،الترانسلفانيةبالهضبةتعرفمسطحة

والغربية.والجنوبيةالشرقيةجهاتهامنبالسهولمحاطة

الفنمنالممطهذالشأوقد.اشومالمجةالخارجيةالجدرادتزينلوحات

.الميلاديعشرالسادسالقرنحلال

تمتد.الجبليالكرياتنظامإلىرومانياجبالتنتمي

وسطإلىالشرقيةالحدودمنالمولدافيةالشرقيةالسلسلة

منغرئاالترأنسلفانيةالألبجبالتمتدحينفيالبلاد،

جبالغيرهامعفتشكلبايهورجبالأما.المولدأفيةالجبال

ومنالبلاد.منالغربيةالأجزاءتخترقالتيالغربيةالكريات

االمزارعوتعطى.الرومانيالريفأنحاءسائرفيالزراعيةالقرىتنتشر

الريفية.الماطق

فىيعيشونالسكان!مف!نحوأنك!اروماليا،من6%0نحولعنية
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الدولدهالحدودفىمرجعالسمتالخريطههده

لعدمنظراالنقلوسائلأمامعائقاالجبالتشكللاثم

انحدارهاوعدممعظمها(فيأم)008-019)ارتفاعها

الزراعيةرومانياأراضيأخصبنجدالسهولوفيالشديد.

ترانسلفانياهضبةمنكبيرةأجزاءالغاباتتغطيبينما

الأنهارهذهوأطولرومانيا،فيالأنهاروتكثر.والجبال

كم1)004بطوليجريالذيالدانوبنهروأهمها

الدانوبلنهرراوفدالأنهارباقىوتشكلالبلادداخل

البلادفيتوجدكما.وبروتوأرجيمقوألتولحيوومنها:

الحجم.صغيرةمعظمهابحيرة2)005

أقاليمستةإلىرومانياتنقسم.الجغرافيةالأقطليم

هي:جغرافية

يمتدإذتنوعاوأكثرهاحجماالأقاليمأكبرترانسلفانيا.

رومانياجبالمعظموتضمالبلاد،شرقيوشمالولحمطعبر

توجدوهنا.الشرقيةالشماليةوالسهولترانسلفانياوهضبة

.عديدةمدناتضمكماوغاباتخصبةزراعيةأراض

الغاباتوتكسوترانسلفانياشرقيشمالفىبوكوفينا.

.الصغيرةالقرىمنالعديدتضمريفيةمنطقةوهيجبالها

شرقيشمالفىمولدافياتمتد.وباناتووالاشيامولدافيا

بينماأوكرانياحدودحتىبروتنهرطولعلىرومانيا

نهرحتىمولدافياجنوبيالممتدةالمنطقةوالاشياتشغل

حتىرومانيامنالغربيالجزءفتحتلباناتأما.الدانوب

رومانياسهولأخصبهناوتوجدوالمجر.صربياحدود
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رومانياأراضيأقاليم

ترانسلفايكا،:وهيالستةالروماليةالأرا!ىأقاليمأدناهالحريطةتو!ت

.ناتبا،لاشمياوا،دوبرويا،فيااموارر،بوكوفيا

بوخارست.وبهاوالاشيابالسكانازدحاماأجزائهاوأكثر

.المدنمنكبيرعددبهاوبانات

الدانوبمجرىبينيمماصغيرسهل.دوبرويا

شمالالدانوبنهردلتاوتشغلالأسودوالبحرالشمالى

البريةبالحياةتعجمستنقعاتمنطقةوهيدوبرويا،شرقي

منهيستخرجالذيالحف!شسمكوخاصةوالأسماك

قناةوتجري.الجنوبيةالأجزاءالمزارعوتغطيالكافيار.

الساحلوعلى.المنطقةهذهعبرالاسودالبحردانوب

.غفيرةبأعدادالمصطافونيقصدهارمليةشواطئتوجد

وبارد،الصيففيمضصحاررومانيامناخ.المناخ

فيالحرارةدرجةمتوسط.ويباالشتاءفيبالسحبملبد

تحتم41ينايرفىالحرارةدرجةومتوسطم،152يوليو

الجبلية.المناطقمنأدفأرومانياوسهولالصفر،

الاقتصاد

العشرينالقرنمنالستينياتقبلرومانيااقتصادكان

خذتالتارلبنذلكبعدلكن.الزراعةعلىمعتمدا

ومحطاتالجديدةالمصانعمنعددبناءفيالحكومة

المنتجاتالصناعيةالمنتجاتتجاوزتحتىالكهرباء،

عمنالصناعيالقطاعفىالعاملينعددزادكما،الزراعية

هيالشيوعيةالحكومةوكانت.الزراعيالمجالفىيعملون

تقرركانتكما،سلعةكلمنالإنتاجكميةتقررالتي

كلعنتحصلالتيالإيراداتوكمية،بهتباعالذيالسعر

الدولةأخذتالشيوعيةضدأم989ثورةبعدلكن.سلعة

.التجارةفيالعملحريةإطلاقفي

تصبحالتيالزراعيةالأراضينسبةتبلغ.الطبيعيةالموارد

المراممطبعضوهناك.%06رومانيافيالزراعيللإنتاخ

الأراضيمساحةمن%25إلىبالإضافةالبلاد.فىالغنية

بعضرومانياوتنتج.الأخشابلتوفيربالغاباتمغطاة

والنحاسالحجريوالفحموالنفطالطيعيالغازمنهاالمعادن

والزنك.والفضةوالرصاصالحديدوخاموالذهب

بالتصنئالرومانيةالشيوعيةالحكومةاهت!ت.الصناعة

السلعبإنتاجخاصةبصفةاهتمتكماالبلاد،في

الصناعة،تحتاجهاالتيالخامالمواديشملوهذا،الرئيسية

كانإذ،الاهتمامنفستلقلمالاستهلاكيةأصسلعالكن

أهموكانت.الرئيسيةالصعناعةبعديأتيبهاالاهتمام

والأحذية،والملابسالأطعمة:!يتنئاسمبالتي

والمصانعالزراعةفيتستخدمالتيالالاتوكذلك

ومنتجاتالبناءموادالمنتجاتتشملكما.والتعدين

أهموبوخارلست.والصلبوالحديدالنفطواالخشب

الصناعية.المناطق

التيالخدماتأهموالنقلالتجارةتعتبر.الخدمات

منكبيراعدداتستوعبأنهاكمارومانيا،تقدمها

منالبضائعتوصيلفيالخدماتهذهوتنحصر.العاملين

.المشتريإلىالمنتج

المنتجاتقيمةأخماسثلاثةالمحاصيلتشكل.الزراعة

بمعداتالمزارعالحكومةوزودت.الرومانيةالزراعية

وبنجروالبطاطسالعنب:الزراعيةالمنتجاتتشمل.حديثة

المزارعفيالماشحيةوتربيةوالدواجناسمكر)شمندر(

منتجاتالحكومةوتحددبأجرالمزارعونيعمل.الجماعية

السياسةهذهعنتخلتالجديدةالحكومةولكن،المزارع

المزارعتركتكما.خاصةمزارعإلىلتحويلهاوتسعى

القديمة.التقليديةبالطرقتعملالجماعية

والكيميائياتوالوقودالصناعيةالالاتتمثل.التجارة

الصادراتبينومنلرومانيا.مه!ةووارداتصادرات

عامكليغرومانيا.فيالرائدةالمصنعةالمشجاتتعترالثقيلةالآلات

معرضفيالبلادفيوصناعيةرراعيةمعداتألئمنماآحرعرص

بوخارلست.فىيقام
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نأمنوبالرعمرومانيا.فىالعاملينمنكبيراعدداالزراعةتستوعب

المزارعأنإلا،حديثةمعداتتستعملالحكوميةالمرارعمنكثيرا

الزراعة.فيالقديمةالوسائلتستخدممازالتالصغيرةالجماعية

الوأرداتبينومن.والأحذيةوالملابسالإسمنتالأخرى

الحجريوالفحمالحديدوخاموالأخشابالأطعمةالمهمة

معرومانياتجارةمن08%كانالستينياتوحتى.والقطن

)سابقا(.السوفييتيالاتحاد

السككلقطاراتشمبكةهناك.والاتصالاتالنقل

داخلشبكاتتوجدكما،الرومانيةالمدنتربطالحديدية

المواطنينانتقاليسهلحتى،الختلفةالمدنأنحاءلربطالمدن

تصدر،يوميةصحيفة04نحووهناكآخر.إلىمكانمن

والتلفاز.اللإذاعةمحطاتأغلبالدولةوتمتلكرومانيا.في

تاريخيةنبذة

الرابعالقرنإلىيرجعتاريخهمأنالرومانيونيذكر

مستقلةدولةيقيموالمفإنهمذلكورغمالميلاد،قبل

فييحكمهمكانوقدام.861سنةفيإلاموحدة

كانتالتىالأخرىالأمبعضالطويلةالفترةهذهخلال

بعضها.أوالبلادكلإماتحكم

التاريخبالتحديدالمؤرخونيعرفلا.الأولىالعممور

الداسيينلكن.مرةأولرومانيافيالناسفيهامشقرالذي

وكانواالميلاد.قبلالرالغالقرننحوالمنطقةتلكفيعاشوا

كانواكما،الخاموالحديدالذهبعنالتنقيبفييعملون

داسياباسمرومانياتعرفوكانت.جيرانهممعيتابرون

العهد.ذلكفي

داسياواحتلواتراجانالإمبرأطوربقيادةالرومانوجاء

الإمبراطوريةمقاطعاتإحدىوجعلوها،أم60سنة

منهمأخذواالذينبالداسيينالرومانواختلط.الرومانية

اسموتغير.اللاتينيةواللغة،الرومانيةوالتقاليدالعادات

جاءتثم.الرومانيالاحتلالهذابسببرومانياإلىداسيا

علىالرومانيةالإمبراطوريةوأجبرتالبربريةالقبائل

.الميلاديالثالثالقرنأواخرفيرومانيامنالانسحاب

والقوطالبلغارالبلادإلىأدخلالذيالغزوهذاواستمر

واختلطواوتزاوجواوالتتار.والسلافوالمجريينوالهون

.بالسكانجميعا

فإنالغزاةكثرةوبسببالبلاد.توحيدحصكطت

ويضعهاالبلاد،يوحدأنمنيتمكنلمالرومانىالشعب

حينبينتقعرومانياأجزاءوكانت.واحدةحكومةتحت

للتوحيد.فرصةتجدلمولذلكجاراتهاأيديفيواخر

الخامسالقرنمنتصففي.التركيالإسلاميالحكم

والاشياوفتحواأوروبا،داخلالأتراكتدفقالميلاديعشر

أقساممنوهماام405سنةومولدافيا،أم476سنة

003لفترةالمناطقهذهالعثمانيونالخلفاءحكمرومانيا.

تحتولكنالرومانلنبلاءالبلادحكمالأتراكوترك.سنة

وآخرحينبينيحاولونالرومانيونالنبلاءوكان.سيادتهم

فيينجحوالمولكن،كحكامموقعهمعنالاترأكإزاحة

المسلمونسمحالميلاديعشرالثامنالقرنأوائلوفي.ذلك

سيادتهم.تحترومانيايحكمواأنالإغريقأغنياءلبعض

عشرالثامنالقرنأواخرفى.الروسيةالسيطرة

البلقانفيمناطقعلىالالمشيلاءروسياقررتالميلادي

استطاعتالأتراكحربوبعد.الدافئةالبحارإلىللوصول

.ام982عامفيالرومانيةال!ماراتعلىالاستيلاء

لاتحادالداعيةالفكرةبرزت.الحديثةرومانيانشأة

وجهعلىالإماراتتأسستأنمنذووالاشيامولدافيا

القرنمنتصففيألاتحاديةالحركةتعاظمتوقد.التقريب

الإمارتينمجلساانتخبام985عاموفيعشر.التاسع

عاموفيمشتركا.حاكماكوزاجونألكسندرالأمير

رومانيا.دولةلتكوينرسمياالولايتاناتحدتأم861

الرومانيالشبابمنجميعهمالاتحادحركةقادةكان

الثورةبأفكارتشبعواحيث.باريسفيتعليمهمتلقواممن

المعيشيةالأوضاععلىتحعسيناتباجراءوطالبواالفرنسية

تجاوب.عامةإصلاحاتبإجراءونادواالدنيا.للطبقات

منشماسعةمساحاتحكومتهفاشترتكوزا،الأمير

كما،للفلاحينومنحتهاالرومانيينأغنياءمنالأراضي

منكثيراأنغيرللفقراء.المجانيةالمدارسعددمنزأدت

منللاستقالةواضطروهكوزا،الأميرعارضوارومانياأغنياء

كارلالأميرمنهبدلأواختارواأم866عاممنصبه

الدولاعترفتأم878عامفى.الألمانيالهوهنزلرن

اعترفواكما،الجديدةالدولةبهذهالكبرىالأوربية

الملككارولالأميرأصبحوعندهاتركيا.عنباستقلالها

.الأولكارول
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لمأم(.!18-191)4الأولىالعالميةالحرب

بلاندلاعها،عندالأولىالعالميةالحربفيرومانياتشترك

صففيدخلتام169عامفيلكنالحياد.علىبقيت

رغبةالحلفاءدولمنوغيرهاورومحياوإنجلترافرنساالحلفاء

عقدوعندوبالفعل.الحربالحلفاءكحسبماإذاالتولممعفى

رومانياأعطيتالحلفاء،دولوبموافقة،الصلحمعاهدات

بذلكوتضاعفت،رومانيةأغلبيةفيهاالتيالأراضيكل

مساحتها.

هذهقامتأم(.459-1)913الثانيةالعالميةالحرب

إنجلترابقيادةالأوروبيةالدولبعضوبينألمانيابينالحرب

وضمباحتلالللمجرألمانياسمحتالحربوخلالوفرنسا.

واستولى،الشماليةترانسلفانيامقاطعةوهيرومانيامنجزء

رومانياشرقيشمالمنجزءعلىالسابقالسوفييتيالاتحاد

منالشرقيالجنوبفيأجزاءعلىبلغارياواستولتأيضا،

وعندهارومانيا،الالماناحتل141.أكتوبرفيرومانيا.

لكنألمانياصففيالحربدخولعلىالبلادهذهوافقت

الانحدار.فيالالمانوأخذتوقفتالألمانيةالانتصارات

التىالمناطقاعيدتام145عامفىالحربانتهتوعندما

السوفييتيالاتحادلكنرومانيا،إلىالمجراحتلتهاقدكانت

.مقاطعاتمنأخذابمااحتفظاوبلغاريا)سابقا(

علىالسوفييتيالاتحاداستولى.الشيوعيةالسيطرة

عامفيال!لمانهزمحين،الثانيةالعالميةالحربأثناءرومانيا

العشرين.القرنمنالخمسينياتحتىفيهاوبقي4491

ح!صمتولىالرومانيالشيوعيالحزبساعداششدأنوبعد

فيرومانيامنالخروجعلىميخائيلالملكوأجبرواالبلاد،

إلا،أعلنقدرومانيااستقلالأنومعأم479ديسمبر03

السوفييتي.الاتحادفلكفيتدوركانتأنها

رومانيامعارضةاشتدت.للسوفييترومانيامعارضة

والستينياتالخمسينياتخلالالسوفييتىالاتحادلسيوة

جورجيوجورجيرومانيايحكموكان.العشرينالقرنمن

السابقالسوفييتيالاتحادسيطرةيعارضأخذالذي،ديج

وتولىجورجيو،ماتام659عاموفيعلنا.بلادهعلى

واستمرت.الشيوعيالحزبوزعامةالحكمشاوشيسكو

مستقلةخطةووضع،السوفييتيألاتحادلتدخلمعارضته

الأجنبيةالدولمعالتعاملفيرومانياوبدأترومانيا.لتطوير

السوفييتي.الاتحادعنمستقلةخارجيةبسياسة

إلاالصناعةفيالتوسعمنبالرغم.الأخيرةالتطورات

عددوازداد.يرتفعلمالرومانىللفردالمعيشةمستوىأن

.المشكلاتوتعقدت،الأريافمنوالنازحينالمدنسكان

منالاقتراضوكثر.الشيوعيالحزبفسادسوءاالأمروزاد

الصناعية.المنشآتلتمويلومصارفهاالغربيةالدول

متشددانظاماوضعتقدشاوشيسكوحكومةوكانت

مأ989سنةديسمبرمنتصفوفي.الرومانيينحرياتعلى

مزيدايطلبونتيميسورا،مدينةفىالرومانيينآلافتظاهر

فرقةأعضاءفقام.المعيشةمستوىوتحسين،الحرياتمن

فقتلواالمتظاهرينعلىالرصاصبإطلاقالحكوميالحرس

فيالحكومةضدالاحتجاجاتانتشرتث!اومن.المئات

منالالافعشراتوأجت!وعرضها.البلادطول

أكثربحرياتيطالبون،بوخارستشوارعفيالرومانيين

المواطنينالأمنقواتوضربتشاوشيسكو.وباستقالة

بعضفانضمت،الالافإلىالقتلىعددووصلبالنار.

رهيبقتالواندلع.المتظاهرينإلىالرومانيالجيشوحدات

شاوشيسكو.أمنوقواتالجيشقواتبين

وزوجتهشاوشيسكوحاولأم989ديسمبر22وفى

ضدصاخبةمظاهراتأثناءبوخارستمنالهرب

واتهماعليهما،القبضألقيماسرعانلكن.الحكومة

ووجدا.الحكومةأموالواختلاسقتلجرائمبارتكاب

ديسمبر.25فىوأعدمامذنبين

رومانياتاريخ

م0135

قملووالاشيامولدافياإمارتىاليممىالحريطةتعكمىرومانيا.تاريخفىالثلاتةالرئيسيةالمراحلأدلاهالحرائطتوضح

افىط!أما.أم186عامواحدةأمةفياحتمعتأدبعدرومانياالوسوالحريطةوت!هو.التركيةالسلطةتحتسقوطها

لروماليا.الحاليةالحدوديوضحالأحمرواللون.أم939عامالتانيةالعالميةالحرباندلاعقبلرومانيافتظهراليسرى

أم939أم861

9ص!لإج

،ىأ

*لأ

البحر

الأسود

!حسىأ!قي

.!الب

البحر

لأسودا

للغار!ا

مزلطا
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التيالوطنيالإنقاذجبهةذلكبعدرومانياحكمتولت

إيونوأصبحاسحابق،الشيوعيالحزبمنجماعةكونتها

حرةانتخاباتجرتثملرومانيا.بالإنابةرئيساإيليسكو

فيإيليسكوإيونفنجح،أم099مايوفيالأحزابمتعددة

المجلسفىالمقاعدبأغلبيةالجبهةفازتكما،الرئاسةتولي

عملاالجبهةزعامةعنإيليسكوإيونفتنازل.التشريعى

رئيسأنعلع!وينصأم099عامسنالذيبالقانون

منلحزبزعيمايكونبأنلهيسمحلاالجمهورية

نأمناسحياسيونالمعارضةأحزابزعماءاشتكى.الأحزاب

كانواالحاكمالحزبأعضاءوأن،نزيهةتكنلمالانتخابات

ضدالمظاهراتوقامت.الانتخاباتأثناءخصومهميرهبون

الحكم.فيزالواماالذين،السابقينالشيوعيالحزبزعماء

المؤيدةالمظاهراتاشتعلتم0991عاممنتصفوفي

شوارعفيبعضهامعواشتبكتلها،والمعارضةللحكومة

مأ199عامنهايةوفى.الكثيرونفيهاوجرح،!خارست

حكومةقدمتالبلادانتظمتاقيتالاضرابإثروعلى

بقيادةإتحلافيةحكومةبهاواستبدلاستقالتهاالإنقاذجبهة

إيليسكوبانتضأعيد.رئيساإيليسكووظلالإنقاذ،حركة

لحزبممثلاجاءأنهإلا،ام299انتخاباتفيثانيةمرة

انشقتالتيالوطنىللإنقاذالديمقراطيةالجبهةوهوجديد

.أم299عامالوطنيالإنقاذجبهةعن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

أوجينيونسكو،نتينكونستا،لرانكوسي

نيكولايشاولتميسكو،

لأسودالبحرا

بيارابسا

لبلقانا

صلةذاتأخرىمقالات

التركيةومسيةالالحرو!بوخارست

نهر،نوبالداليانسلفاترا

حبال،كارباثيانالأولىالعالميةالحرب

فوعالموعناصر

الحكمنظام-1

الوطيةالحكومة-أ

السيامميةالأحزابب

المحليةالحكومة-خ

السكان-2

والسكانالأسلاف-أ

اللعة-ب

المعيشةأنماطج

الترويح-د

والمناخالسطح-3

الس!مظاهر-أ

الجضافيةلأقاليما-!

المناخ-ج

المحاكم-د

المسلحةالقواتهـ-

والشرا!الطعامهـ-

التعليم-و

الديز-ر

الفنونح

لاقتصادا-4

لطبيعيةاردلمواا-أ

الصناعة!

الخدمات-ج

تاريخيةنبذة-5

عةالزرا

ةرلتجاا-هـ

والاتصالاتالنقل-و

أسئلة

رومانيا؟فيعاشم!أولم!

الطبيعية.رومانيامواردبعضاذكر-2

رومانيا؟فيالحياةعلىالشيوعيونأثركيف-3

الاسم؟بهدارومانياحاءتأينمن-4

شاوشيسكو؟نيكولايمن-5

إيليسكو؟إيونمن-6

رومانيا.فيالترويحأنش!بعضاذكر-7

رومانيا؟فيتعيشالتيالأقلياتما-8

؟الحديديالحرسما9

؟.الدولةومزرعة؟الجماعيةالمزرعةما-01

صالاتفيتؤدىاللاتينيةأمريكامنرقصةالروميا

فيالحديثةصورتهاواتخذتإفريقيافينشأت.الرقص

كوبا.

إيقاععلى4/4بتوقيتالراقصينمنأزواجيؤديها

مصحوبةالرومباتكونماوكثيرابكلء،-سريع-سريع

النقر.آلاتعلىيؤدىمتكررإيقاعذاتبموسيقى

عاممرةلأولالمتحدةالولاياتالرومبارقصاتدخلت

تقريباام039عاموفيكوبا.منقادمةتقريباام419

خلالبشعبيتهاالرقصةاحتفظتأخرىصورةفىقدمت

لهاوضعحيثإنجلترا،فيخاصةوالأربعينياتالثلاثينيات

.والخطواتالجسمإيقاعاتلضبطمعاليرالرقصمعلمو

ملحن.(م1591-881)7سيجمونلى،رومبرج

الأوبرساتمنعددموسيقىألفمشهورمجريأوبريت

التلميذوالأميرام(،)179مايوأوانمثل:الشهيرة

ووطنيام(،29)6الصحراءونشيدأم(،29)4

وفيم(،291)8الجديدوالقمرم(،291)7ميريلاند

الملحنموسيقىأقتبسوقدام(.)459باركسنترال

موسمهو:مشهورأوبريتفيشموبرتفرانتزالنمساوي

المشهورةأغانيهبينومنام(،129)الأرهارتفتح

الصحراء،نشيد،الحبيبأيها،قلبيأعماقفي:الكثيرة

ألفكما.الأحلامسنأتجاوزعندما،الشجعانالرجال

لفرقةقائدابصفتهالإعجابونالالأفلامبعضموسيقى

الخفيفة.الكلاسيكيةالموسيقىعزف

دراستهورغمبالمجر.ناجيكانيتزامدينةفيرومبرجولد

وقدمهندسا،يكونلأنيسعىكان،طفولتهفيللكمان

أكبروهوفين،-دير-آننيثر-مسرحلمديرمساعداعمل
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دراستهتمويلمنيتمكنلكيفيينا،فيالأوبريتاتمسارح

شجعتهوقدبفيينا،الفنيةالمدارسإحدىفيللهندسة

نحواتجاههمواصلةعلىالمسرحعلىالمقدمةالعروض

الموسيقى.

،نيويوركمدينةإلىرومبرجانتقلام909عاموفى

لتأليفتفرغبقليلذلكوبعد،صغيرةموسيقيةفرقةوكون

.ججالأخوانيقدمهاالتيالموسيقيةالمسرحياتموسيقى

كلفيمسرحيةعروضايقدمانكانااللذأنشوبرتولي

يؤلفسنواتلعدةرومبرجظل.المتحدةالولاياتأنحاء

يبدأأنقبلالزنجيةالأمريكيةالموسيقىنمطعلىموسيقى

به.اشتهرالذيالأوروبىبالأسلوبالأوبريتاتكتابةفى

الأساطيرفيتوأمشقيقانوردموسرومولوس

نأالرومانيعتقدروما.مدينةبتأسيعم!قاما،الرومانية

.الأولمليكهمهورومولوس

المدينةفي،وريموسرومولوسولد،للأسطورةوطبقا

ألبايحكمنوميتورالملكوكانلونجا.ألباالقديمةالإيطالية

وقام.أموليوسالأصغرأخوهالحكمعنأقصاهأنلىلونجا

سلفياريانوميتورابنةوأرغمنوميتور،أبناءبقتلأموليوس

وكانفستا.الإلاهةمعبدفيعذراءكاهنةتصبحأنعلى

تظلأن،القانونبحكمالعذراء،الكاهنةعلىمفروضا

سلفياريابينذلكيحولأنيأملأموليوسوكانعذراء.

مارسالإلهولكن.عرشهيهددونأطفالأتنجبأنوبين

فأمروريموسرومولوسمنهفأنجبتسلفيا،رياأغوى

سلة،فيطفليهاووضعسلفيا،ريابإعدامأموليوس

معبالطفلينالسلةسارتأنوبعدتيبر.نهرفىوقذفهما

الطفلينتجدبذئبةفإذاالشاطئعلىالنهربهماألقىالماء،

رعايتهما.فتتولى

والذئبة،وريموس،،رومولوسالطفلانأصبح

تماثيلنحتتكما،الرومانللفنانينمثيرةموضوعات

ترعاهما.التيالأمالذئبةمعالطفلينتصورعديدة

الطفلين،فاوستولوسيدعىغنمراعياكتشف

لهما.طفلينبوصفهمابالرعايةوزوجتههوفتعهدهما

فأسقطانسبه!ا،حقيقةعرفا،الطفلانشبوعندما

لونجا.ألباعرلقإلىنوميتورواعادا،وقتلاهأموليوس

بناءفىبقليلذلكبعدوريموس،رومولوسوبدأ

ولحل.الموقعاختياربشأنأختلفاأنهماغيرمدينتيهما،

عددامنهمايرىمنبرأييؤخذأنعلىاتفقا،الخلاف

.الطائرةالنسورمنأكبر

علامةذلكفيكوننسرا،21رأىأنهرومولوسفزعم

،ريموسوظن.الصوابهواختيارهأنعلىالالهةمن

بدأأنوبعد.غشهأخاهأنفقط،نسورستةرأىالذي

جاء،اختارهالذيالموقعحولسوربناءفيرومولوس

أساسسيحملكانالذيالخندقفوقمنووثبريموس

.رومولوسأخيهمنسخرللخندقتخل!وأثناءالسور،

وأ،رومولوسأخيهبيدإماريموسقتلالغدرهذاوبسبب

الحاكمذلكبعدرومولوسوأصبح.رجالهأحدبيد

اسمه.علىروماسماهاالتىللمدينةالأوحد

،الرجالسوىبهايكنلمولكنروما،مدينةازدهرت

توفيرمن-الأسطورةتزعمكما-رومولوسشمكنولكى

.المجاورةسابينقبيلةمنالنساءاختطف،لرعاياهزوجات

ومحبوبا،حكيماحاكمارومولوسوكان.السابيونانظر:

نأإلىرومايوسعفأخذبارزا،عسكرئاقائذاكانكما

المنطقة.فيمدينةأقوىأصبحت

بطريقةاختفىعاما،38لمدةرومولوسحكمأنوبعد

أصبح،لاحقةلأسطورةوطبفا.عاصفةأثناءغامضة

.الحربإلههورومولوس

علم.الأساطير،:أيضاانظر

م(.698-835هـ،832-122)لمالروميابن

أعلاممن(.الرومي)جورجيوسأوجريجبنعلىأبوالحسن

وتوفيبغداد،فيونشأولد.الهجريالثالثالقرنشمعراء

ينظمبدأ.حبيببنمحمديديعلىدروسهتلقىفيها.

بعدزمانهأهلأشسعروكان،حياتهمنمبكرةفترةفىالشعر

هجاء،وأبلغهمأوصافاوأحسنهمشعراوأكثرهم،البحتري

وقوافيه،وضروبهالشعرأجناسسائرفىافتناناوأوسعهم

يلزمه،مالانفسهويلزم،غيرهعلىيصعبمامنهيركب

يفصلهاثمالمعانيلهايجمل،منطقيةبألفاظكلامهويخلط

عليه،لايقدمالهجاءفيوهولفظ.وأعذبوصفبأحسن

وخاصة،قولغزارة،عصرهشعراءمنأحدفيهيلحقهولا

:ويقال.الكاريكاتيريبالأدبالموصوفالساخرشعرهفي

فهجاه.عليهوعادإلاومرؤوسرئيسمنأحدامدخماإنه

كما،اغتيالهفيسبباذلككانوربماالرؤساءيخشاهفلذا

القاسمالمعتضدوزيرإن:يقالإذ،الرواياتبعضفيجاء

مسموماطعامالهفدسهجائهمنيخافكاناللهعبيدبن

منفغيرتعليهتحركتربماسوداويةعلةبهوكانت.فمات

منكلعلىيتفوقجعلهمماشعرهفيالوطنذكر.طباعه

ذلك:فىأبياتهأشهرومن.الوطنفيشعراقال

أبيعهلاأنآلتوطنولى

مالكاالدهرلهغيريلايرىوأن

بكرأبوعليهعكفحتى،مرتبغيرشعرهكان

فنونكلفىقالالهجاء.حروفعلىورتبه،الصولي

سيماولاعصرهمشاهيرمنعددامدحإذمديحا،الشعر:

الناسأقدرمنيعدحيثوهجاء،طاهر،وآلوهبآل
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به،وانفعالأبالقبيحشعوراأشدهممنلأنهالهجاء،على

روفونالمستشرقوقال،لهتمثيلاأشدهمومن،منهونفورا

فيه.برزالذيالروميابنميدانالهجاء"يعتبر:غعست

علىتشتملالهجاءفيقصائدعدةقصائدهمنويوجد

"،المديحقصائدإلاالعددفييفوقهافلا،الأبياتمئات

بنينعدةرزقلأنهورثاء،وحيد،المغنيةفىولاسيماوغزلآ

عيشةفعاشوأخوهزوجتهماتتثم،حداثتهمفيفماتوا

.البصرةبهايرثيميميةقصيدةوله.وتشاؤموألمحزن

أهلعلىثارواالزنجلأنبمالمدنبهرثيماأجملمنوتعد

أمرهم،فتفاقم،المهتديخلافةهـفي255سنةالبصرة

الدور،وهدمواالناسوقتلواوخربوها،البصرةواكتسحوا

طويلةفترةبعدإلاإخضاعهممنالعباسيونيتمكنولم

كبير.وجهد

يتركلاأنهميزاتهومن،المعانيبتوليدالروميابناشتهر

جاءتهناومنتمثيلأ،للقارئويمثله،يستوفيهحتىالمعنى

وخاصةبيتثلاثمائةعلىالقصيدةتزيد،طويلةقصائده

.المدحقصائد

لمزاجه،عندهالتشاؤمظاهرةلشعرهالدارسونيرجع

المزاجهذاأثرىوقد.للناسوكرههوزوجهأولادهوفقدان

فىيتجلىكماخاص،بوجهالمراثيفىشعرهالحاد

:المشهورةقصيدته

لايجديكانوانيشفيبكاؤكما

عندينظيركماأودىفقدفجودا

أيهاالجوارحمثلوأولادنا

الفقدالبينالفاجعكانفقدناه

اختلالهلايسدمكانلكل

ولاجلدجزوعفيأخيهمكان

مكانهتكفيالسمعبعدالعينهل

؟تهديكمايهديالعينبعدالسمعأم

البارعالحسىوصفهأيضاالروميابنعنوعرف

الرقاقصانعوصففىقصيدتهمنهاالختلفةالبيئةلصور

فيها:يقولالتي)الخباز(

بهمررتخبازالاأنسأنسإن

بالبصراللمحمثلالرقاقةيدحو

كرةكفهفيرؤيتهامابين

كالقمرقوراءرؤيتهاوبين

دائرةماتنداحبمقدارإلا

بالحجرفيهيرمىالماءصفحةفي

فيقوله،المثلمجرىجرىالذيشعرهمشهورومن

:الصحابمنالإكثارمجانبة

مستفادصديقكمنعدوك

الصحابمنتستكثرنفلا

ماتراهأكثرالداءفإن

الشرابأوالطعاممنيحول

عدواغداالصديقانقلبإذا

انقلابإلىوالأمورمبينا،

كانتيطيبالكثيركانولو

الصوابمنالكثيرمصاحبة

إلااستكثرتماقلولكن

ثيابفيذئابعلىسقطت

.الأدب،العربىالشعر،:أيضئاانظر

هـ،637-)561العباسأبو،الروميةابن

محمدبنأحمدالعباسأبوالطبيبأم(.-923أ651

،الظاهري،الحزمي،مولاهم،الأموي،الإشبيلىمفرجابن

الشيخ.الروميةبابنالمعروفالعشابالزهري،النباتي

الناقد.الحافظالفقيهالإمام

الخشنىذروأبي،رزقونبناللهعبدأبيمنسمع

بنالحافظمنهسمع.وغيرهمالتجيبىعليبنومحمد

نأبعدحزمابنمذهبعلىظاهريأوكان.وغيرهنقطة

مجلدوله،ورجالهبالحديثبصيرأوكانمالكيا.كان

:كتابولهعدي،لابنالكاملكتابعلىبهذيلمفيد

بالنباتلهوكانت.مسلمعلىالبخاريبمازادالمعلم

دكانفيوجلسالعصر،أهلفيهافاقمعرفةوالحشائمش

صالحا.حافظاثقةوكانلبيعها.

روميةأهلإلىرسالة.أهلإلىرسالة،رومية

الكتابفىالجديد،العهدمنالسادسالكتابأنهايعتقد

روما.فيالنصارىإلىبولسمنرسالةوهي،المقدس

عامنحو،باليونانكورينثمنكتبهاقدبولسكانوربما

روما،فيالنصرانيالمجتمعأسسقدبولسيكنولم.م56

ذلك.قبلزارهاقديكنولم

بول!سيعتزمكانلزيارةتمهيدا،الرسالةتلككانت

تنصيرية.مهمةفىأسبانياإلىطريقهفيبهاالقيام

منالأولىفصلاعشرللأحدالرئيسيالموضوعومفاد

إلىاحتياجهمفىيستوونوالنصارىاليهود،أنالرسالة

بعيسى.بالإيمانالخلاصيمكنهالفريفنكلاوأن،الخلاص

المشكلاتبعضبو!يناقش،الباقيةالخمسةالنصوصوفى

الفصلكونفىالمحققينبعضويشك،النصرانيةالحياةفى

لمبولسلأنوذلك،الرسالةمنأصلياجزءاعشرالسادس

نأالمحققونهؤلاءويعتقدمطلقا.ذلكقبلرومازارقديكن

آخر.مكانإلىبولسوجههارسالةمجردالفصلهذا

.الرومانإلىبولسرسالةإلىالمحررينأحدوضمها

القديس.،بول:أيفئاانظر
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علىكتابتهافىتقتصرتكادالأولىالحروفوكانتالضوء(بم)سرعةالضوءانظر:.أولاوسرومير،

خطينمنصركبةأممفردةأكانقسواءا!سشقيمةالخطوط(.والخسوفاتالكسوفات)دراسةوالخسو!الكسوف

أشكاللهافكانتالأحدثالرونيةالحروفأماأكثر.أو

تعقيدا.أكثرمارشال.م(4491-1981)إيروي!،روميل

روني،نقشآد!فأربعةمنأكثرالاثارعلماءاكتشفكانوقد.الثانيةالعالميةالحربقادةألمعأحدصار،ألمافي

ا!كثيرويعودالسوي!،فيآلافتلاولسيربوع!دمنهافيلبراعضهالصحراءبثعلبولقبإفريقيا،لكتيبةظئدا

عشرا!ديإلىالتاسغالقرنمنالممتدةالفترةإلىمنهاالقواتتمكنتأم429عامفيولكن.الحربيالتكتيك

رونية!بتواكتشفت.الفايكنجعصرأي،الميلاديينعاموفي.تقدمهإيقافمنمصفيالموجودةالبريطانية

القرنوبحلول.والنرويجوالمانياوإنجكاالدنماركفيأضىالحلفاءغزوأماموقفتالتىالقواتبعضقادأم449

ضدلفي!حواو!ا!صرون!نالمج!!يعثرا!!يبأشههظرأبمالأفهمنصبهوفقد.الفرنسيةنورمنديالمقاطعة

دخولإلىأدىممابمالنصرانيةإلىالجرمانيةالشعوبمؤامرةفىتورطوقد.الحربأستمرارمنلألمانياجدوىلا

محلالأمر،نهايةفي،حلتالتياللاتينيةالأبجديةأوالمحاكمةبينروميلوخير،ام449يوليوفيهتلرقتل

الرونية.الحروفجنبقدباسممالانتحاراختيارهوكان.بالسمالانتحار

حجر.،كنسينجتونأيضا:ان!.هايدنهايممدينةفيروميلولدوقد.الحرجمنالكثيرهتلر

وموطناكبيرا،صناعيامركزاتعتبرفرنسافيمدينةرونالأدب(،اعلى)الحكلالأدبان!:.و!جولييتروميو

نهرضفافعلىأ!شمالافيتقع.الفنيةالتحفمندثروة.المقدمة016(؟0-أ5!هالثمانية)المرح!ةوليمشكسبير،

وسكان،نسمة047.501سكانهاعدديبلغ.السين

نسمة.161.038وضواحيهاالمدينةالمكتوبةالالفبائيةصوفأقدمعدىيطدق31الرون

،الكيميائياتصناعة:رونفىالكثيرةالصناعاتومنأفموترقيأوروبا.فيالجرمانيةالشعوباستخدمتهاالتى

إلىبالإضافةوالمنسوجات،والورق،والمعادن،والأدويةفوف،الميلاديالثالثالقرنإلىالىونيةالكتا،ت

تضم.للحفظالأطعمةمعالجةوصناعةالنفطتكريرعشرالحاديالقرنقبلالانالمعروفةالرونيةالنقوشمعظم

الفنيةالتحفمنمجموعاتبالمدينةالصنيةالمتاحفنتىوإن،الخشبعلىتحفركانتماوغالبا.الميلادي

جامعة.وبالمدينة.الرائعةالحجر.علىمكتوبةالباقيةالنقولقمعظم

اهـاعة!4ا!دينةمعالممنبارزهـىلمو!بإذالسر،تعنىقوطيةكلمةمنمأخوذةرونوكلمة

عشرالرابعالقرنإلىتاريخهايرجعالتي،الضشمةبالأسرارالحروفتلكالقديمةالجرمانيةالقبائلأفرادربط

)منطقةالبحريالسينلقسمعاصمةرونوتعتبر.الميلاديوربما،للقلةإلامفهومةتكنلملأنهاالدينيةأوالمجهولة

مستوطنةهناكوكانت.الأعلىنورمندياوإقليم(،إداريةلصئالتعاويذالأمربدايةفيالوثنيونالكهنةاستخدمها

عاموفي.رونمدينةالآنيسمىفيما،القديمةالأزمنةفيعلىأيضاتنقشالحروفكانتكما،ال!سحريةوالرقى

الحينذلكفيكانواالذين-الإنجليزقامأم431أوالحجريةوالمجاديلوالصروحوالمجوهراتالعملات

عمود،إلىبربطهاداركجا!بإعدام-عليهايسيوون.الخشبيةالألواح

القديمةالأنجلوسكسونيةالنقولقلكتابةاستخدمتالتيالرونيةالهجائيةالحروف

كمثبمأ!!"*!لم"*ا1،181

حنكيحنجرى

ثما)13)ث!/3!21!البم"ور"يهمث!"مملأ



425كونرادويلهلم،رونتجن

الفرنسية.القوطيةالعمارةتحفإحدىوتعتبر.أم005إلى0021الفترةفىبنيترونمديةوسطالقديمةالمباني

العالميةالحربأثناءفيو.المدينةفيالحطببنيرانوحرقها

إلا،بالغةبأضراررونأصيبتام(459-9391)الثانية

.الحرببعدجديدمنبناؤهاأعيدأنه

فيمهمتجاريمافطمجرىالروننهر.لهر،الرون

عندالنهريرتفع.واديهجمالبسببمعروفاأصبحفرنسا،

منأكثرإلىليصلسويسرا،فيالجليديالروننهر

جبالمرتفعاتمنالفخاريالطينمعهيجرف.امو005

وراءهالنهريترك،جنيفبحيرةمنمرورهوعند.الألب

منهاخروجهوعند.البحيرةقاعفيالطينذلكمعظم

الشاعرالنقطةهذهعندالأزرقلونهألهموقدصافيا،يكون

الأزرق"التدفقبأنهوصفهحيث،بايرونلوردالإنجليزي

?.السهميللرون

الروننهرموقع

نحويتجهفرنسا،ويدخلسويسراالنهريجتازأنبعد

حيث،الجنوبباتجاهيدورثم.ليونصوبالغربىالجنوب

ذراعايشكلالذي،ليونخليجعندكبيرةدلتافييصب

النهاية.نقطةعند،المتوسطالأبيضالبحرمنبحريا

كم048منهاكم،008منأكثرالروننهرطوليبا

إيزار،،السون:الرئيسيةالنهرفروعمن.للملاحةصالحة

الكهربائيةالطاقةلتوليدمائيةمحطاتوهناك.دورانس

لري،اللازمالماءالقنواتتوفركماالنهر.طولعلى

تقعقناةوهناك.المنخفضالنهرمسارطولعلىالمزروعات

البحرعلىفرنسيميناءبأكبروتربطهالنهر،مدخلعلى

النهرشهدوقدمارسيليا.ميناءوهو،المتولممطالأبيض

واليونانية.اللاتينيةالحضاراتوروافده

أم(.239-أ)845كونرادويلهلم،رونتجن

الفيزياءفينوبلجائزةأولعليحصل،ألمانىفيزياءعالم

إحدىففي.السينيةالاشعةلاكتشافهأم109عام

أنبوبوهو-كروكسأنبوبرونتجنغطى،تجاربه

وعندأسود.بورق-كهربائىتيارمنهيمرمفرغزجاجى

علىداكنةصورةظهورلاحظ،الكهربائىالتيارإمرار

.الأنبوبمنقريبةضوئيةشريحة

منمرئيةغيرمجهولةأشعةصدوررونتجنافترض

الأشعةهذهوكانت.السينيةالأشعةسماها،الأنبوب

مواداختراقعنوتعجز،اللحممثلالمواد،بعضتخترق

نأرونتجناكتشفولذلك.والفلزاتكالعظمأخرى

هذهباستخدامزوجتهليدالعظميالهيكلتصويربإمكانه

الأشعة.

!*.!دللحراءحنبفلم!كعصحبر!ا ل!ء!ا

لدنرمونميدنو

لنث!!دفاليعسباأإلطاسسصلدا

.3ر!ر3البحر

سمبرالمحجلونالليغوري

كولللعيهطيسمولاكو

..أس! مردسيلياء-

ليرنحلبجالمتولسطا!بيضى"لبحر..أ!حمللم!أ



ندارو642

الطبتقنياتفيثورةالسينيةالأشمعةأحدثت

فىوجديدةعميقةرؤيةالأمرنهايةفىوقدمت،والجراحة

أشعةاسماطلقألمانيا،وفي.الذرةوتركيبالإشعاعطبيعة

رونتجن.للعالمتكريماالسينيةالأشعةعلىرونتجن

باسمالان)تعرفلينوبمدينةفيرونتجنولد

عندفورسبرجبجامعةأستاذايعملوكانبألمانيارمشايد(

الشهير.لاكتشافهتوصله

السينية.الأشعة:أيضاأنظر

الفحملمناجمومركزمحليةحكوميةمقاطعةروثدا

عدديبلغويلز.بمقاطعةجلامورجانوسطفي،الحجري

روندانهركونهوأدفيوتقع.نسمة007.78سكانها

مسافةوتبعد،م006إلىارتفاعهايصلالتي،التلالبين

.كاردفمنكم32مسافةوعلىبونتيبرد،منكم13

المقاطعة.هذهباسمالواديجميعالناسمنكثيرويسي

وتريورتشى.وبينتر،جيلى:الرئيسيةمدنهامن

.جلامورجان:أيضاانظر

ن!!أ!أورون!امو!كأ.صص،لدوادو

الرئيسي،اللحنأو،المقطعفيهيتكرر،الموسيقىالتأليف

وتظهر.الموسيقيالمقامنفسفيالأقلعلىمراتثلاث

تعودلانهاونتيجة.الرئيسيةالألحانبينالمتناوبةالمقاطع

دائريا،النوعهذايكونالرئيسيالمقطعإلىثابتبشكل

اللحناوالمقطعيمثلأكانفإذاروندو.يسمىولذلك

تتالغفيكون،المتناوبةالمقاطعهيج،بوكانت،الرئيسي

أبأأجبأأجبأأوأ،أجبأبالشكلالمقاطع

.وهكذا

جبليةمجموعةرونزوريجبال.لب،روصوري

منالشرقيالقسمفيمباشرةالاممتواءخطشمالىتقع

علىإدواردوبحيرةألبرتبحيرةبينوتمتد،الوسطىإفريقيا

كمأ02المسلسلةطولويبلغوزائير،أوغندابينالحدود

أعلاها،بالثلوجمغطاةقممستوبها.كم65وعرضها

ليعستوالسلسلة.م5و901ارتفاعهاويبلغمارجرشاقمة

منخرجتمتبلرةقديمةصخورمنتتكونولكنهابركانية

.أللأرضقشرة

وكانالقمر،جبالتسميهاالقديمةالشعوبكانت

بطليموسالسكندريالجغرافيالاسمهذااستخدممنأول

بعضالجبالهذهمنالذائبةالثلوجوتغذي.خريطخهفي

.البعيدةالنيلروافد

عامالجبالهذهيرىأوروبيأولستانليهنريكان

)أيرونزوريالمحلىاسمهالوصفهاواستخدم،أم988

المطر(.صانعة

شاعرام(.585ا-)524دوبييررونسار،

لجماعةزعيماكانالشعراء.بأميرغالبايلقبفرنسى

كشفتوقد.الكوكبةتسمىالفرنسيينالشعراءمنمؤثرة

أعماله-أشهركانتربماالتي-أم()578لهيلينسوناتا

استوحى.رائعتصويريشعرفيوالامهالحبمباهجعن

الشعرمنام(556-أ055)الغنائيةقصائدهرونسار

الحبأشعارفىمجلداتكتبكما.واللاتينياليوناني

مقالاتهوفيأم(556-أ)555الاخلاقوفي

الحركةعلىشديداهجوماشنام(563-ا56)0

فيفرنساهزتالتيالدينيةالحروبأثناءالبروتستانتية

.الميلاديعشرالسادسالقرنمنالسالغالعقد

،فاندوممنقريباللعائلةالريفيالمنزلفيرونسارولد

إلىتحولأنهغيردبلوماسيا،يصبحلكينفسهيعدوكان

الجزئى.بالصممأصيببعدماالأدب

.الأدب،الفرنسي:أيضاانظر

الثالثيوحنا:انظر.جيوسيبأئجيلو،رونكاللي

.لعشرونوا

.المفقودةالمستعمرةانظر:.جريرة،رولوك

فرنسى.فنانأم(.-589ا871)!جورج،رووه

أعمالهوتعكس.مجتمعهفيوالقيمالأخلاقدعاةمنكان

.والحربوالخطئةوالفقرللنفاقكراهيته

1885عاممنالمدةوخلال.باريسفيرووهولد

نوافذصانعىلصالبنحديعملكانأم،098حتى

الكفافيةبخطوطها،الزيتيةلوحاتهوتوضح.الملونالزجاج

بتصاميمتأثرهمدى،الزاهيةالقويةوألوانهاالسوداء،

لفترةرووهانتمىام509عامونحو.الملونالزجاج

اسمعليهميطلقالرسامينمنجماعةإلى،قصيرة

الجريئةلمساتهأصبحتوقد.الفوفيونانظر:.الفوفيون

لونيةتبايناتمنالحوشيونبهاشتصمامع،الرسمبفرشاة

الفنى.أسلوبهفيالمهمةالعناصرمنالتأثير،بالغة

موضوعاتبرسماهتمأم619إلى3.91عامومن

فضلا،حزنمنالموجونبهيشعرعماوالتعبير،أخلاقية

.القضاةمنوللمرتشينللبغايا،ساخرةصورارسمهعن

ثم.الأسىومشاعر،البؤسمظاهرالأعمالهذهوتعكس

بإنجاز،ام279عامإلى6191عاممن،رووهقام

المائي.الحفربطريقةرسمهالوحة58منمجموعة

عامالخمسونالمزمورسميتالتى،المجموعةهذهونشرت

علىرووهركز،وفاتهحتىام279عامومن.ام489

اختيارإلىعمدأنهبيد،الدينيةوالصورالمهرجينرسم

سخرية.أقلموضوعات



427هنريلسيرا،رويس

مصلح(.8331-1)772صهانرام،روي

وكان،أم828عامبراهما،جمعيةأسصهندياجتماعي

جماعةعبادتهميؤدونالهندوسيةالجمعيةهذهأعضاء

وأرسمأيمنخطليةدظعةفيوالترانيمالطقوسبتلاوة

.صورة

.البنغالإقليمفيبردوانبلدةفىرويموهانرامولد

مأموراوصار،البريطانيةالشرقيةالهندشركةفيوعمل

العاداتمنكثيرا،شمبابهفيكره.ام908عامللجمارك

الهندوسية.الاجتماعية

كما،والنصرانيةوالبوذيةوالهندوسيةالإسلامدرس

واللاتينية.واليونانيةالعربيةمنها:لغاتثمانييعرفكان

النصرانية.وفيالهندوسيةالفلسفةفيكتببنشروقام

حيةوهيأخيهأرملةحرقعمليةشاهدأم181عاموفي

وكانتزوجها.جثةفيهاحرقتالتيالمحرقةنفصرعلى

وهوساتيعليهايطلقالنحوهذاعلىتموتالتيالأرملة

،أعوامبثلاثةالحادثهذاوبعد.فاضلةامرأةيعنيلقب

ضدبحملةالقيامعلىجهودهوركز،العملعنتقاعد

بخطوطها،الملونالرجاجمننافذةتشبهلرووهالعجوزالملكلوحة

.الألوانزاهيةلمسطحاتالمحددة،الثقيلةالسوداء

"كنساءالنحوهذاعلىالنساءحرقوهي،العادةهذه

المملكةبزيارةرويقامام،831عاموفي".فاضلات

فىوتوفى،الهنديةالقضايافييتحدثلكيالمتحدة

.بريستول

العالمية،الأنباءجمعوكالاتأشصمنوكالةرولتر

مكاتبولها،دولةوخمسينمائةإلىإعلاميةخدمةوتقدم

التأمينووكلاءالمصارفوتزودبلد.مائةنحوفىفرعية

الخدمةهذهمتابعةويتولى.الماليةبالمعلوماتوالمؤلسصسات

وأستراليابريطانيامثلعدةبلدانفيعالميةصحف

الأوسط.والشرقونيوزيلندا

أسسهاأم.851عاملندنفيرويترتأسعست

ي!البارونرويتر،انظر:رويتر.رونابىالألمافيالصحفى

عامفيتوسعتثم،الماليةبالأخباربدأتوقد

كذلك.العامةالأخبارلتغطيأم858

أس!أم(.998-)1816ديالبارونرويتر،

تقديمفىالرائدةالوكالاتإحدىللأنباء،رويتروكالة

الصحفإلىوالعامةوالسياسيةالاقتصاديةالأخبار

وذلكام948عامعملهاالوكالةبدأت.الأوروبية

علىالبردتىمحطاتبينالأخبارلنقلالحمائمبامشخدام

فيأخيرارويتراستقروقد.وفرنساوبلجيكاألمانياحدود

لنقلأم851لمشةللأنباءرويتروكالةأس!حيث،لندن

الاقتصاديةالأخباربنقلوبدأأوروبا.فيالماليةالأخبار

وكالاتمعالوكالةاشتركت.أم858سنةفيالعامة

الوكالةإدارةعلىوأشرف.العالميةالأنباءلنقلأخرىأنباء

وفاته.حتىلهامستشاراوعينأم878سنةتقاعدحتى

البارونيدعىكانكماروشر،يوليوسبولالكاملاسمه

بألمانيا.كاسلفىولدرويتر.فون

رويتر.:أيضاانظر

عبداللهأبوالمتوكلبنمحمدهـ(.238-؟)رويس

قراءاترواةأحد،برويسالمعروفالبصرياللؤلؤي

ضابطحاذقمقرئ.عنهالقراءةروى،الحضرمىيعقوب

الحضرمي.أصحابأحذقمنمشهور

كان.م(3391-681)3هدريلسيرا،رويس

العسياراتلصناعةرويس-رولزشركةتأسيسفىشريكا

تشارلزشركةمعشركتهبدماجقام.الطائراتومحركات

.ام409عامالشهيرةالشركةلتكوينرولز

فكانرولزأما.السياراتتصميميتولىرويسكان

أنتجتهاالتي،الجودةعاليةالسياراتأولىومنبيعها.يتولى

عامظهرتالتي،جوستسيلفر،رويس-رولزشركة



فانجاكوبرويسديل،428

محركبإنتاجرويسقام،أم19ءعاموفي.أم609

رائدوهو،كيسترلالمحركأيضاصممكما.إيجيلالطائرة

مقاتلاتمنكثيرفيركبتالتيالمحركاتمنالنوعهذا

الثانية.العالميةالحرب

اسمهوكانبإنجلترا.بيتربورومنبالقربرويسولد

رتبةنالأم039عاموفي.رولسهنريفريدريكالكامل

.البارون

ام(.682-1)628فانجاكوبيل،رويسلى

وكان.عصرهفيالهولنديينالطبيعيةالمناظرمصوريأشهر

علىلوحاتهمفييؤكدونمعاصريهمنالاخرونالفنانون

صوررويسديلولكن،الهولنديللرلفالهادئةالطبيعة

نفسية،وانفعالاتدراميةبشحنةيفيضنحوعلىالطيعة

والخرائب،الهادرةوالشلالات،العاصفةالبحارفصور

بالسحبالملبدةوالسماوات،المظل!ةوالقلاع،المقبضة

المصورونأعجبوقدالضوء.شعاعاتتخترقهاالتي

بمنهجهالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالرومانسيون

وموضوعاته.أسلوبهوقلدوا،الطبيعةمعالجةفيالشاعري

نقابةفيعضواوأصبح،هارلمفيرويسديلولد

.أم648عامفيهناكالمصعورين

أخرجحيثأمستردامإلىانتقلأم656عاموفي

لتشملأ!حاتهموضوعاتفىتوسعوفيها،لوحاتهأبدع

المدنية.الحياةمنمناظر

عامفىأتمها،فيكطاحونةلعنوانرويسديلفانلجاكوبلوحة

المصورلهاعالحالتىالدراميةالمسحةنرىحيثتقريبا،ام665

الهولدي.الريصفيالطيعةمناظر

وتوفيرالاصطاعية،بالطرأئقبالمياهاللأرضسقىالري

ندرةمنتعانيالتيالمناطقفيالنباتاتلنموالضروريالماء

الماءعلىالحصولويمكنسقوطها.عدمأوالأمطار،

والآبار.والجداولوالأنهارالبحيراتمنللريالمستخدم

منأنواعثلاثةفيرئيسىبشكلالرييستخدم

مصرمثلالصحراويةالأقاليموهىالمناخيةالأقاليم

تكادحيثالأمريكيةالمتحدةللولاياتالغربيوالجنوب

الأقاليموفي.الريمياهبدونمستحيلةفيهاتكونالزراعة

يجعل،الأستراليةالأرأضيمثلالموسميةالأمطارذات

وفي.الجفافأشهرخلالحتىممكناأمرافيهاالزراعةالري

الرييحافظ،الغربيةوأوروبانيوزيلندأمثلالرطبةالأقاليم

.الجفاففتراتخلالالمحاصيلعلى

منتصففيالعالمفيالمرويةالأراضيمساحةكانت

منهاهكتار،مليون022نحوالشرينالقرنثمانينيات

أكثرتعدالتيأمشراليافيتقعهكتار.00717و...

جفافا.العالمقارات

نوعحعسبوذلكللزراعةاللازمةالمياهكميةتتفاوت

منكمياتالأرزمحصوليحتاجفمثلا.والمناخالمحصول

محصولويحتاج.القطنمحصوليحتاجهمماأكبرالمياه

منأكبركمياتالدافئةالمناطقفييزرعالذيالقمح

وعليه،الباردةالمناطقفييزرعالذيالقمحمحصمول

لنموتكفيبكمياتالزراعيةالارأضىتسقىأنيجب

.الأرضسطحمنوالتبخرالمحصول

منأكثرالريلأغراضالأقطاربعضفيالماءيستخدم

استهلاكلترشيديكونقدوعليه.أخرىاستخداماتأي

الغذاءتأمينفيالحيويةايلأهميةالريمشروعاتوتوفيرالماء

للمياهالحاجةوتزداد.دولةأيفيالزراعيوالإنتا!

الكثيرهناكمازالحيثالسكانيالنموزيادةمعبامشمرار

إلىبالإضافة،منازلهمفيالمياهلتوفيربحاجةالناسمن

ففي.الإنتاجزيادةبسببللمصانعالمياهمنالمزيدتوفير

المائيالإمدادكميةعلىالمائيةاحتياجاتهاتزيدالتيالمناطق

شكلعلىالمياهلتوزيعالتدابيربعضاتخاذتمفيها،المتوافر

المتحدةالولاياتغربيفىالسلطاتتقومفمثلا.حصص

علىكولورادونهرمنالمائيةبتوزوإلحصصالأمريكية

مختلفة.ولاياتعدة

الريمياهمصادر

وتعتبر.العذبةللمياهكبيرةمصادرتوافرالرييستلزم

للمياهالرئيسيينالمصدرينالجوفيةوالمياهالسطحيةالمياه

العذبة.

الجداولفيس!إلأرضفوقتوجد.السطحيةالمياه

المستخدمةللمياهالرئيسيالمصدروهى،والبحيراتوالأنهار
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العالم.فيحفافاالأكثرالقارةلأمشراليا،بالسمبةحيويةأهميةذاتتعتبربفكتورياوربيمقاطعةفيالريمشروعمثلالريمخطط

منالغالبفيالسطحيةالمياهوتتكون.الريلأغراض

سطحفوقالأمطارمياهتنسابحيثوالثلوجالأمطار

فيالثلوجوتتراكموالأنهار.الجداولنحووتتجهالأرض

وتذوب،والجبالالمرتفعاتفوقهائلةبكمياتالشتاءفصل

السطحية.المياهنحوتنسابثمالربيعفصلفي

السدودالعالممنعديدةمناطقفيالمهندسونيشيد

خلفها.اصطاعيةبحيراتفيالمياهلتخزينالأنهارعلى

السطحيةالمياهتحجزمائيةخزاناتالبحيراتهذهوتشكل

لبعضأوالريلأغراضالحاجةعندمنهاللاستفادة

،عامبشكل،الحدشةفالخزانات.الأخرىالأغراض

سديختزنفمثلا.هائلةمائيةكمياتتحجزأنباستطاعتها

بحيرةيكونالذيأسترالياغربيفي،الضخمأوردنهر

السدهذاويمدميجالتر..723)0005حواليأرجيل،

والأرزوالقطنالرفيعةالذرةزراعةبتجاربالخاصةالمزارع

.للريمياهمنتحتاجهبماالسودانيوالفولالقرطم

فىالأرضسطحتحتالختزنةالمياههى.الجوفيةا!لياه

الرمللحبيباتالبينيةوالفراغاتالصخوربينالفراغات

كلماالفراغاتالمياهتملأ.للتربةالأخرىوالمكونات

النهايةفىوتصلالتربةداخلالأسفلنحوالمياهتحركت

الأرضوتصبح.منفذةغيرترابيةأوصخريةطبقةإلى

وتدعىبالماءمشبعةمنطقةالطبقةهذهفوقالموجودة

فىالمياهتجميععمليةتستغرقوقد،المائيةالصخريةالطبقة

الأراضىوتعتبر.السنينآلافالمائيةالصخريةالطقات

الجوفية،للمياهالمغذيةالمناطقأفضلمنللأنهارالمجاورة

ثمض،الأرداخلإلىالأنهارمنالماءإليهايتسربحيث

الحاملة.الطبقةإلىينتقل

مقارنةضئيلبقدرتسهم.الأخرىالمائيةا!لصادر

فمثلا.الريلأغراضالمستخدمةالأخرىالمائيةبالكميات

الندىمنالمياهبجمعالنقبصحراءفىالمزارعونيقوم

فيالمزارعونيستخدمكما.حقولهمريفيواستخدامها

فىالمعالجةالصحيالصرفمياهالأخرىالمناطقبعفه!

البحرمياهاستخدامأيضاويمكن.المحاصيلبعضري

تحليةولكنمنها،الأملاحأزيلتماإذا،الريلأغراض

للغاية.مكلفةعمليةالأرا!يعبروضخهاالمياههذه

الريمياهتوصيل

إلىالإمدادمصدرمنالمياهلنقلوسيلةالرييتطلب

بوساطةالسطحيةالمياهعلىالمزارعغالبيةوتحصل.المزرعة

منالمياهالكبرىالريقناةوتنقل.القنواتمنشبكة

القنواتتدعىحجماأصغرقنواتإلىالرئيسيالمصدر

المياهتنقلالتىبالمساقيالفرعيةالقنواتوتتصل.الفرعية

منأقلالمزرعةمستوىكانفإذا.المحاصيلإلىبدورها

فييتدفقالحالةهذهفيالماءفإنالإمدادمصدرمنسوب

مستوىكانإذاأما.الأرضيةللجاذبيةنتيجةالقنوات

إلىالماءضخعمليةفإنالإمداد،مصدرمنأعلىالمزرعة

كبيرا.جهداتحتاجالتىالأمورمنالحالةهذهفيأعلى

الدولمعظمفىالمياهرفعومعداتوسائلتوجد

منالرفعوسيلةوتتكونجدا.بسيطةوتكونالنامية

طرفيهاأحدفيومثبت،ركيزةعلىمثبتةأفقيةعارضة
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وقد.موازنةبثقلمجهزالثانىوالوفالماء،لحملوعاء

أوانعدةعلىيشتملمائيادولاباالرفعوسيلةتكون

بوساطةويدار،الدولابحولبسلسلةمثبتةفخارية

تقنيةفيهاتتوافرالتيالدولفىأما،الأثقالجرحيوانات

مستوىتحتالمحفورةالعميقةالابارمنالماءفيضخحدسة

المائية.الصخريةالطبقةقمةيمثلالذيالأرضيالماء

وأبالماءتمدهاالتيالمزارعفيالريآبارتحفرأنويفضل

إلىإماالماءالبئرفيالموجودةالمضخةترفعمنها.بالقرب

البئركانتفإذا.المحاصيلإلىلنقلهالأنبوبإلىأوالقناة

ثمبكةتوفيرالحالةهذهمثلفيفيجب،المزرعةعنبعيدة

المزرعة.فيالمحاصيلإلىالمياهلتوصيلأنابيبأوقنوات

إلىوصولهاقبلالريمياهتفقدأنالمحتملومن

للتبخر،نتيجة،الخزأناتمنالمياهتفقدفمثلا.المحاصيل

مساحةزادتكلماالخزاناتمنالمائىالفقدمقدارويزداد

بإنشاءالفواقدهذهتقليلويمكنفيهاالمائيالمسطح

.صغيرةمائيةمسطحاتذاتعميقةخزانات

مسامتتسعالتيالمناطقفىبالتسربالمياهتفقدوقد

أرضيةمنالمياهترشحعندماعادةالتسربويحدثتربتها،

علىالسيطرةويمكنوجوانبها.القنواتأوالخزانات

ناع!ةترابيةبطبقةوالقنواتالخزاناتهذهبتبطينالتسرب

نأالمهندسونويحاول.بسهولةمنهاالماءبنفاذتسمحلا

تسمإلتربةلاالتيالمناسبةالموأقعفىالخزاناتيشيدوا

التسربمنعأيضاويمكن.كبيرةبكمياتالماءبتسربفيها

مثلللتسربمانعةبمادةبتبطنهاوالجداولالقنواتمن

الخرسانة.أوالأسفلت

النتح.النباتاتأوراقمنالتبخرعمليةتسمى

وتفقده.جذورهاخلالمنالماءتمتصعادةفالنباتات

فيالناميةالحشائشمنالنتحيؤديقدفمثلا.النتحبعملية

منكثيرةكمياتفقدانإلىمنهابالقربأوالريقنوات

بتبطمينالفواقدهذهبعضتقليليمكنوعموما.المياه

فيها.الحشائشنمومنتحد،للتسربمانعةبمادةالقنوات

المحاصيلريطرق

ينبغىفمثلا،معينةمهارةالمحاصيلريعمليةتتطلب

مننوعكليرويأنيجبمتىيعرفأنالمزارععلى

لكلاللازمةالمياهكميةوما،الختلفةالمحاصيلأنواع

نأبعدفقطالريالنباتاتتحتاجعاموبشكل.محصول

يأخذأنالمزارععلىيجبكما.التربةمياهمعظمتستنفد

ومن.الريفىالشروعقبلالعواملبعضالاعتباربعين

ونوعللريالمتاحةالمياهكميةمعرفةالعواملهذه

علىالتربةومقدرةالأرضىالماءومستوى،المحصول

بالماء.اللاحتفاظ

الري-أ:وهيللريرئيسيةطرائقأربعتوجد

الري-4بالتنقيطالري3-بالرشالري2السطحي

السطحي.تحت

الطرقأكثرالريمنالنوعهذايعتبر.السطحيالري

سطحفوقالمياهالطريقةبهذهالمزارعيجريشيوغا،

الريهماالسطحىللريرئيسيانأسلوبانويوجد،الحقل

.بالخطوطالريوبالغمر

يأخذثمتماما،بالماءسط!الحقليغطىبالغمر.الري

الترابيةالحواجزوتحافظ.التربةمسامداخلالتسربفيالماء

علىحواجزأوأكتافاتدعىوالتيالحقلفيالموجودة

الحواجزوتعملتماما،بالماءالحقلسطحكليغطىبالغمراعلري

تبين.الحقلفيالمياهحجزعلىالاكتافأوالحواجزالمسماةالترابية

حقلدىالاررلتحتلاتبعرسيقومونوهمالمزارعينلعضالصورة

الهند.فيلالماءمعمور

تقسمالمزارعمنالكثيرففي.الحقلسطعفوقالمياهحجز

جزءكلالمزارعويغمرحواجز،بوساطةأجزاءإلىالحقول

.حدةعلىمنها

والمنحدرةالمستويةالأراضيالطريقةهذهتناسب

التربةتناسبكماالماء.منكبيرةكمياتتوفرمعباعتدال

بكمياتالاحتفاظعلىالكافيةالقدرةلهاالتيالعميقة

يرفيالطريقةهذهتستخدمعاموبشكلىالماء.منكبيرة

.الأخرىالحبوبوالقفوبعضوالارزالبرلمميممحاصيل

ويبقىبحواجزمحاطةأحواضفىيزرعالمغمورفالأزر

لعدةالأخرىالمحاصيلتغمربينما،الموسمطيلةمغمورا

رية.كلفىفقطساعات

هيئةعليتزرعالتيالمحاصيلمعظم.بالخطوطالري

وفيالخطوطتدعىضيقةمساقبوساطةتروى،صفوف

ويضع.الحقلامتدادعلىالخطوطتشقالطريقةهذه
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بينالماءلمقلالخطوطتدعىضيقةمساقتستحدم.بالخطوطالري

حلالمنالحطوطفىويصبألبو!فيالماءيتدفق،المحاصيلصفوف

فتحاته.

وعند.الخطوطبينماالمائلةالحافةقمةفيالبذورالمزارع

البذورليمدالعلويةحافاتهاإلىالخطوطفىالماءيرتفعالري

يرفيالطريقةهذهوتستخدمللنمو.اللازمةبالرطوبة

الختلفة.الأراضيمنكثيرةأنواع

سطحعلىممتدةأنابيببوساطةيتمبالرلت!.الري

شائعةأصبحتالطريقةوهذه.النباتفوقمثبتةأوالأرض

أنابيبصناعةلتطورنتيجةام049عاممنذالاستعمال

مناسبة.بأسعاروتوفرهاوالألومنيومالبلاستيك

بفوهاتمجهزأنبوبخلالمنالمياهبدفعالمضخةتقوم

المياهتوزيععلىالرشاشاتهذهوتعمل.رشاشاتتدعى

المبينالريقولظامرذاذ.هيئةعلىالحقلفوقالماءينثر.بالرشالري

قدرتهعلىمعتمداالحقلعمرويتحرك،وعحلاتبمحركمجهز

الذاتية.
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السعودية.العربيةالمملكةالىالمحوريالري

فىالمزارعويستطجعرذاذ.أوقطراتهيئةعلىالمحاصيلعلى

الحقللريآخرإلىمكانمنالأنبوبنقلالحالاتمعظم

بمحركمجهزةالحرك!ذاتيةالرلقنظموتكون.بأكمله

هذهوتنتقل.الرلقوحدةفيمثبتوجميعها،وعجلات

الذأتية.قدرتهاعلىبالاعتمادالمزرعةعبرالأنظمة

أنواعلمعظمبالرشالريطريقةاستخداميمكن

لريأيضاالطريقةهذهاستخدامويمكن،والتربألمحاصيل

ذاتالطريقةهذهوتعتبر.المنحدرةأوالمنبسطةالأراضي

مصادرهاتكونالتيالمزارعلريخصوصاعاليةكفاية

منكبيرمقداريلزمهاقدالرشونظم.محدودةالمائية

تتوفرالتيالمناطقفيمحصورااستخدامهايجعلمماالطاقة

ذاترشماشاتتستخدمالنظمبعضولكن.الطاقةفيها

أقل.طاقةوتحتاجمنخفضضغط

تدعىصغيرةفتحاتخلالمنشم.بالتنقيطالري

تحتأو،فوقممدودةبلاستيكيةأنابيبعلىمثبتةمنقطات

الماءوينقط،بلاستيكيةأنابيبحلالمنالماءئوزع.بالتنقيطالري

والصورة.الأناليبفىمثبتةصغيرةفتحاتخلالمنالتربةفوق

القطن.لمحصولبالتنقيطالريطريقةتوضح
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هذهتزودالأنبوبفىالماءيتدفقفعندما.الأرضسطح

التربةوتحصل.قطراتهيئةعلىبالماءالتربةالفتحات

مقداريكونوبذلك،المياهعلىمباشرةللنباتاتالمجاورة

قليلا.الماءمنالفاقد

المحاصيلأنواعجميعفىبالتنقيطالرينظاميستخدم

للريمثاليةطريقةبالتنقيطالريطريقةوتعد.والأراضى

تكلفةولكن.المياهفيندرةمنتعانيالتيالمناطقفى

منلكثيرمناسبةغيرتجعلانهاوصيانتهاالأجهزةتركيب

ذاتألمحاصيللريالطريقةهذهتستخدموعموما.المزارع

.والخضراواتالفواكهمثلفقطالعاليةالقيمة

تحتمنبالمياهالتربةسقييتم.السطحىتحتالري

س!إلأرضتحتمدفونةأنابيبأوقنواتبوساطةالجذور

السطحىتحتالريويتطلبجافا.التربةسط!حويبقى

منطقةتحتصخريةأوالنفاذ،عديمةترابيةطبقةوجود

الجذور.ويرطبالطبقةهذهفوقالماءشرأكملكيالجذور

الاصطناعىالصرفتوفير

بشكلالتربةمنالماءيصرفعديدةظروفتحت

فيالغزيرةوالأمطارالفيضاناتتتسببقدولكن.طبيعي

إدارةنظامويأخذ،التربةفىوتراكمهاالمياهكميةزيادة

اصطاعيصرفنظامتوفيرألاعتباربعينالكفءالمياه

الفائضة.المياهمنللتخلص

السعودية.العربيةبالمملكةالأحساءىوالصرفالريمشروع

الماءيرتفع!بيرة،مائيةبكمياتالأرضتمدفعندما

التربةوتصبحتقريبا،الأرضسطحمستوىإلىالأرضي

القضاءإلىالمستوىهذاإلىالأرضيالماءويؤدي.مشبعة

الجذورذاتالنباتاتخصوصاالنباتاتجميععلى

والكرومالفاكهةأشجارجميعوتتأثرجدا.الضحلة

الماءبارتفاعوالحبوبوالقطنالسكروقصبوالبرسيم

التربةفيالهواءتوفرالنباتاتمعظموتحتاج.الأرضى

للنباتاتاللازمالهواءتوفرالتربةفمساماتللماء.حاجتها

بالماء.مملوءةتكونالمشبعةالتربةمساماتولكن

التربةفيالموجودةالفائضةالمياهمنالمزارعونيتخلص

المصارفوتكون.مكشوفةأومغطاةمصارفبوساطة

الأنابيبوهذه.مجوففخارأوأنابيبمنإماالمغطاة

فيهاالماءبدخولتسمحالفتحاتمنكبيرةبأعدادمجهزة

المكشوفةالمصارفإنشاءتكلفةوتعد.الترابدخولوتمنع

مكلفةصيانتهاولكن،المغطىالصرفبنظاممقارنةقليلة

الزراعية.والمعداتالعمالحركةتعيقأنهاكماجدا،

لإعادةالريقنواتإلىالمياهتعيدالصرفنظموبعض

استخدامها.

الأملاحمنضئيلةنسبةعلىالريمياهمعظمتحتوي

المحصولامتصلمسواءالتربةفيالأملاحهذهوتبقى.المذأبة

نموالأملاحزيادةتقللوقد.الارضسطحمنتبخرأوالماء

معكيميائياالاملاحبعضتتفاعلفمثلا.تمنعهأوالنباتات

التغيرهذالمثلويمكن.التربةتركيبلتغيرالتربةجزيئات

فإنوكذلك.التربةفيالماءأوالهواءحركةيعيقأن

علىالجذورمعوتتنافس،النباتاتببعضتضرالأملاح

التربة.فيالمتوفرةالمياه

التربةبغسلالزائدةالتربةأملاجمنالمزارعونيتخلص

إلىوتضاف.الترشيحاوبالتصفيةتعرفوالتيبالماء

لإزالةكافيةماءكمياتهذهالغسيلعمليةفيالتربة

الأرضفييتوفرلمإذاولكنالجذور.منطقةمنالأملاح

إلىتؤديقدالغسيلعمليةفإن،للصرفجيدنظامأي

منالأملاحيزيللاقدالملائمغيروالغسيل.التربةتشبع

هوالأخرىالغسيلمضاروأحد.الكافيالحدإلىالتربة

المناطقفيالنباتاتنموعلىالسلبيتأثيرهاحتمال

المالحةالمياهتصرفحيثللجداولوالمحاذيةالمنخفضة

الأسترالية،الأراضيبعضفيحدثماوهذاببطء.إليها

فيمورينهرجانبيعلىالواقعةالأراضيتلكمثل

كبيرحدإلىتأثرتالأراضيفهذه.أسترالياجنوبي

ريفيرينافيوالخطوطبالغمرالأراضيلرينتيجةبالملوحة

هذهتصبحوقدفكتوريا.وشمالىويلزساوثونيو

وغيررديئةأراضىالأمرنهايةفيوماشابههاالأراضى

للزراعة.صالحة
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تاريخيةنبذه

التىالأنهارضفافعلىالقديمةالحضاراتنشأت

عامحواليالمصريونوزرع،للزراعةالمياهوفرت

نهرفيضاناتبفعلتحولتالتيالأراضى.مق؟ه...

شيدوا.مق0003عاموحوالي.خصبةمناطقإلىالنيل

تنقلمتقنةقنواتعلىاحتوتالتيالنظممنمجموعة

أيضاالوقتذلكفىولثميدت.حقولهمإلىالنيلمنالمياه

وجنوبوالهندالصينمنكلفيضخمةريمشروعات

العراقمثلالأوسطالشرقمنطقةوفيآسيا،غربي

.لأردنوا

عامحواليوبيروالمكسيكفيالهنوداممتخدم

ووجد.الشاميةالذرةلزراعةالأنهارمياه.مق008

عشرالسادسالقرنفىالبلادهذهدخولهمعندالأسبان

الإروائية.الزراعةعلىمعتمدةعظيمةحضارات،الميلادي

آلافبريقامواالأمريكب،الهنودبأنالعلماءويقدر

فى،الميلاديالسابعالقرنقبلالأرأضىمنالهكتارات

الوسطى.بأريزوناأليومتعرفالتىالمناطق

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

السدالأزتك

أرخيميدسشادوفالإنكا

الأرضيالعالمالمياهتصريف

الماءالكبيرالمافطالحوض

مصرفةالجاالىراعة

،طهرانمنبالقربإيرانفيتقعتاريخيةمدينةادي

الفرسعليهاا!حتولىوقدمنها،خرجقدزرادشتأنيذكر

الخليفةعهدفيالريفتحت.السلوقيونثمالإسكندرثم

.مقرنبننعيمقيادةتحتالخطاببنعمر

الرازيزكريابنمحمدالطبيبالكيميائيإليهاينعسب

المفمسرهـ(606)تالرازيالدينوفخرهـ(،032)ت

الغيب.مفاتيحتفسيرصاحب

،الرازي،والمسلمينالعربعندالعلومأيضئا:انظر

الدين.فخر،الرازي،محمدأبوبكر

سىسيا.(م5691-5781)سينجمان،ري

.أم489سنةكوريالجمهوريةرئيسأولانتخب،كوري

منقصيرةمدةبعد،أم069سنةالرئاسةمناستقال

نزاهةبعدماحتجاجاتإثر،رابعةرئامميةلفترةانتخابه

.الانتخابات

.سيولفيتعليمهوتلقىهوانج!،مقاطعةفيريولد

نأبعدأم،409سنةحتىأم798سنةمنالسجنأودع

دشوةكتابهألفالسجنوفي.طلابيةمظاهراتقاد

ثم،(م4091)لاستقلالا

جورخجامعاتفيدرس

وبرنستونوهارفاردوالثشطن

المنفىفيعالقأمريكا.في

عشرينلمدةهونولولوفي

بعدكورياإلىعادعاما.

الحربفيالياباناستسلام

-ا)939الثانيةالعالمية

يرسينجمانإلىورجعم(،5491

استقالته.بعدهاواي

كبديصيبنادرمرضريمتلازمة.متلارمةري،

الحالاتوتؤدي.المركزيالعصبيوجهازهمالأطفال

نسبةوتصل.الموتأوالدماغتلفإلى،منهالمستعصية

.ضحاياهمن%04-01إلىالمرضهذابسببالوفيات

أربعبينماالمرضهذايصيبهمالذينأعمارتترأوح

بعدمعظمهمعندالمرضويتطور.سنةأوهسنوات

)الحماق(الكاذبالجدريمثل،أخرىأمراضمنشسفائهم

هذهفيروسيعمل،معروفةغيرولأسبابالإنفلونزا.أو

وتشير.ريمتلازمةمرضأعراضتهييجعلىالأمراض

تناولواقدالمرضهذاضحايامنكثيراأنإلىالدراسات

.الكاذبالجدريأوبالإنفلونزاإصابتهمأثناءالأسبرين

الصحةخبراءمنالكثيرحذرالدرأساتهذهعلىوبناء

وأالإنفلونزا،أوالكاذبالجدريلمعالجةالأسبرينتناولمن

.الأطفالعندالأخرىالجرثوميةالأمراض

الأطباءويعالج.الانحتىالمرضهذأسببيعرفولم

،أخرىومغذياتالجلوكوزالمصاببإعطاءالمرضهذا

لخفضللجراحةويلجأونللنشادر.الجسمإفرازوتخفيض

وقد.خطيرةلمستوياتوصلإذاالجمجمةفيالضغط

المرضى.منالعديدحياةإنقاذفيالمعالجةهذهساهمت

الأمراضعلمإختصاصىالمرضهذابتحديدقاممنوأول

.ام639عامرير.د.كالأسترالى

تهبوقد.س!إلأرضعبرمتحركهواءادبح

الصعوبةمنتجعللدرجةشمديدين،ولطفببطءالرياح

لدرجةكبيرينوعنفبسرعةتهبقدأوبها،الإحساس

جذورها.منالكبيرةالأشجاروتقتلع،المبانيتدمرتجعلها

التي،العاتيةالمحيطأمواجتضربأنيمكنهاالقويةوالرياح

ولمحامكان.الأرضتغمروأن،السفنتحطمأنشانهامن

تتوقفثمومن،الزراعيةالأراضىمنالتربةإزالةالرياح

التي،الناعمةالتربةذراتوتستطيعالنمو.عنالمحاصيل

.ملامإلأرضوتغيرالصخر،تبليأنالرياحتحملها
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قدالرطبالحارفاليوم،الطقسمنجزءأيضاالرياح

.باردةمنطقةمنالرياحهبتماإذابارد،إلىفجأةيتحول

الهواءيلتقيحيتتتكونقدوالبرقبالمطرالمحملةوالسحب

السحبأخرىرياحتدفعوقد.الرطبالحاربالهواءالبالأ

ويمكن.أخرىمرةالارضتدفئبأنللشمسوتسمحبعيدا،

.بعيدةمسافاتإلىالهوجاءالعاصفةتحملأنللرياع

سبيلفعلى.منهتهبالذيللاتجاهوفقاالرياحتسمى

والرياح،الغربإلىالشرقمنالشرقيةالرياحتهبالمثال

.الجنوبإلىالشمالمنالشمالية

الرياحهبوبأسباب

للغلافالمتساويغيرالتسخيننتيجةالرياحتحدث

تسخن.الشمسمنالمنبعثةالطاقةطريقعن،الجوي

الذىفالهواء،متساويةغيربطريقةالأرضسطحالشمس

منهواءمحلهويحلويرتم!يتمددالحارةالمناطقيعلو

فوقفالدورة.دورةالعمليةهذهوتسمىالأبرد.المناطق

تسمىبينما،العامةالدورةتسمىبكاملهاالأرض

فىتتسببأنيم!شوالتيالصغرىالنسبيةالدورات

النسبيةالدوراتيوم،بعديوماالرياحفىتغيراتحدوث

فيتحدثأنالممكنمنالتيالرياحأما.للرياحالشاملة

المحلية.الرياحتسمىفإنهافقط،واحدمكان

منكبيرةقطاعاتفوقتحدث.للرياحالعامةالدورة

وتتنوع.السائدةالرياحالرياحهذهوتسمى،الأرضسط!ح

خطمنفبالقرب.العرضخطباختلافالرياحهذه

منمايقربإلىالساخنالهواءيرتفعالاستواء،

،الأرضسطحعلىالمتحركالهواءعنوينتج.ام/0008

ويقع.السائدةالرياحمننطاقان،المرتفعالهواءمحلليحل

شمالأ053عرضوخطيالاستواءخطبينالنطاقانهذان

التجارية.الرياحالمناطقهذهفىالرياحوتسمىوجنوبأ.

فيمرةذاتعليهااعتمدواالتجارأنالتسميةهذهوسبب

التجارية.السفنإبحار

الاستواء،خطنحومباشرةالتجاريةالرياحتهبولا

الذيوالجزء.الغربإلىالشرقمن-مانوعا-تهببل

بسببيحدثالتجاريةالرياححركةمنالغربنحويتجه

والهواءالأرضمنفكلمحورها.حولالأرضدوران

سطحعلىنقطةوكلمعا،الشرقنحويدورانحولها

النقاطأما.ساعة42كلكاملةدائرةحولتتحركالأرض

منأكبردوائرحولتتحركفإنهاالاستواء،خطمنالقريبة

وجنوبا.شمالأ053العرضخطيمنالقريبةالنقاط

عندأكبرتكونالأرضأنإلىذلكفىالسببويرجع

الاستواءخطمنالقريبةفالنقاطولذاالاستواء،خط

.أسرعبدرجةتتحرك

يصلفإنهالاستواء،خطنحوالهواءيتحركوعندما

نإوحيث.الأرضسط!حعلىالحركةسريعةنقاطإلى

حركةمنأسرعبدرجةالشرقصوبتتحركالنقاطهذه

مابرياحيشعرالأرضعلىيقفالذيالمرءفإنالهواء،

.الغربصوبضدهتهب

وعلىالاستواء،خطمنقريباسائدةرياحولاتوجد

جانبكلعلىأكم)001منيقربمامداهيبلغبعد

منبدلأأعلىإلىيرتفعهناكالهواءلأنالاستواء،خطمن

الهادئالنطاقهذاعلىويطلق.الأرضعبرتحركه

التجاريةالرياحتتقاربماوغالبا.الاستوائىالركود!طقة

المدارية.بينالتقاربمنطقةعليهايطلقضيقةمنطقةفى

إلى-الاستواءخطعنديرتفعالذي-الهواءبعضويعود

خطمنوجنوباشمالآ053عرضخطيبينالأرضسطع

المنطقةتلكفيأسفلإلىشحركالذيالهواءوأماالاستواء.

معروالمناطقهذهعلىويطلق.رياحأيةعنهتنتجفلا

عدداأنإلىيرجعالتسميةهذهفياسمببإنويقال.الحيل

عنتوقفتالتىالسفنظوعلىنفقتقدالحيولمنكبيرا

.الرياحفىالشديدالنقصبسبب،البقعةتلكفيالحركة

الدورةمنينتجانالسائدةالرياحمننوعانوهناك

ما-نوعا-تهب.السائدةالغربيةفالرياح.العامةالهوائية

عرضخطيبينيقعنطاقفيالشرقإلىالغربمن

هذهوتنشأالاستواء.خطمنوجنوئاشمالآ053056.

إلىألاستواءخطعنبعيداالهواءلهبوبنتيجةالرياح

هذهوتحملالقطجين.منبالقربالحركةبطيئةمناطق

الشرقأتجاهفيالمناخيةحصائصهاالسائدةالغربيةالرياح

الشرقيةالقطبيةالرياحأماونيوزيلندا.أمترالياجنوبيعبر

يقعنطاقفى،الغربإلىالشرقمن-مانوعا-تهبفإنها

أماوجنوبا.شمالأ056عرضخطيوبين،القطبينبين

عنبعيداوالمتحرك،الأرضسطحعلىالهواءيخصفيما

فيأسرعنقاطعبرالغرباتجاهفييتحركفإنه،القطين

الاستواء.خطباتجاهالحركة

الهواءحركاتهى.للرياحالشاملةالنسبيةالدورات

فىمنخفضمرتمبرضغطضغطذاتصغيرةمناطقحول

الدورةنطاقفىالمناطقهذهوتتكون.الجويالغلاف

الضغط،منخفضةالمناطقنحوالهواءويتدفقالأكبر،العامة

الأعاصير.أوالمنخفضالجويالفغطمناطقوتمى

تسمىالمرتمبرالتيالضغطمناطقمنالهواءويتدفق

.المضادةالأعاعيرأوالمرتفعالجويالفمغطمناطق

الساعةعقاربباتحاهتتحركالرياحأننجدعامةوبنظرة

الساعةعقارباتجاهوعكسالمرتفعالضغطمنطقةحول

الشمالى.الكرةنصففيالمنخفضالضغطمنطقةحول

الجنوبى.الكرةنصففىالاتجاهاتهذهوتسعكس
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المرتفعالجويالضغطمناطقمنكلوتتحرك

مإلرياح-عامبشكل-المنخفضالجويوالضغط

يتغيرالأرضسطحعلىمعينةببقعةتمروعندما.السائدة

فيالمتحركةالمنخفضالجويالضغطفمنطقة.الرياحاتجاه

شأنهامن،رياحعنهاينتجمثلا،شيكاغوعبرالشرقاتجاه

الغربي.الشمالإلىالشرقيالجنوبمنتند!أن

معينةمناطقفىفقطالرياحهذهتنشأ.المحليةالرياح

تنتجالتيوالرياح.الارضسطحعلىالمساحةومحدودة

الشتاءأثناءوبرودقهاالصيفأثناءالأرضشسخينعن

خلالالمحيطمنتهبوهى.ا!لوسميةالرياحتسمى

الرياحوتتحكمالشتاء.أثناءالمحيطوصوبالصيف

الصيففصولوينئكنهاآسيا،قارةمنا!فيالموسمية

الدافئةالمحليةالرياحأما.الباردةالشتاءوفصول،الحارة

رياحفتسمى،الجبالجوانبأحدعلىتهبوالتيالجافة

وتسمى.الأمريكيةالمتحدةالولاياتغربيفىالشينوك

الدافئةالفونةرياحأوروباقارةفينفسهاالرياحهذه

ورياخ،الهرمتانرياخالمحليةالرياحومن.الجافة

والخماسين.،والهبوب،السمومورياحالسيروكو،

الرياحقياس

ويستعملواتجاهها.سرعتهاهما:بسمتينالرياحتت!يز

به.والتنبؤ،الطقسوصففيكلاهما

طريقعنالرياحسرعةقياسيمكن.الرياحسرعة

عدةالحاضرالوقتفيتستعملكما.المرياحيسمىجهاز

علىشيوعاالانواعهذهأكثرومن.المرياحمنأنواع

أكوأبأربعةأوثلاثةمنيتكونالذيالنوعذلكالإطلاق

هذهوتديردوار.عامودعلىمثبتةبقضبانملتصقة

إلىالإشارةويمكنالرياحتهبعندماالعامودالقضبان

الدوار.العامودطريقعنالرياحسرعة

جهازطريقعنالرياحاتجاهيقاس.الرياحاتجاه

مرتبطةذراعمنالجهازهذاويتكون.الرياحدوارةيسمى

وعندماطرفيها.أحدفىمثبتمحورعلىيدوربعامود

نأيمكنحتىالعاموديدورالذراعمواجهةفيالرياحتهب

علىالاستدلالويمكن.الرياحاتجاهفيالذراعتصطف

طريقعنأوبالذراعملحقسهمطريقعنالرياحاتجاه

.الرياحدوارةبعدمنفيهتتحكمكهربائيمؤشر

استعمالبوساطةالرياحاتحاهاتإلىمايشاروغالبا

الدائرةهذهمنالإشارةويمكن.دائرةعلىموضحة836.

منالشرقيةالرياحوتهبالصفر،بدرجة،الشمالاتجاهإلى

درجةمنوالغربية081،5منالجنوبيةوالرياح،09درجة

عندوالاتجاهالسرعةفيالريا!ماتختلفوغالبا0527.

الدخانأنيلاحظالمثالسبيلفعلى.المتعددةألارتفاعات

تتجهبينما،الشمالاتجاهيأخذقدمدخنةفوهةمنالمنبعث

.الشرقصوبالسماءفىالأعلىالسحب

الأرضسطحفوقعاليةتهبالتيالرياحوتقاس

البالونيتحركحيث،الهيليومبغازمملوءةبالوناتبإطلاق

عنأوبالبصرالبالونحركةوتقاسنفسها.الرياحبسرعة

الرادأر.طريق

ملاحظةطريقعن،البالونارتفاعتحديدويمكن

الجويالضغطقياسبجهازيقاسعندما،الجويالضغط

التيالسحباستخدامويمكن.بالبالونالمتصل)البارومتر(

الرياحاتجاهاتتقديرفيالصناعيةالأقمارحركاتهاتحدد

.بالوناتبضعةإطلاقيمكنحيث،المحيطاتفوق

منالسائدةالرياحتنشأ:الأرضحولللهواءالعامةالدورة

الرسمفيواضجحهوكما،الأرضحولللهواءالعامةالدورة

بدرجةتبسيطهاتمقدالدورةأدنجدحيثاليسار،على

الهواءالشمستسخنالاستوأءخطوعند.للغايةكبيرة

طبقاتوفيالزرقاء،الأسهممنتحضحكماأعلىإلىفيرت!

يعودوعندماالاستواء،خطعنبعيداالهواءيتدفقالعلياالجو

هوكماالسطحعبريتدفقفإنه،الأرضسطحإلىالهواء

المتحركالهواءهذاعنويشجالسوداء.الأسهممنواضح

دورانيتسبب.الأرضحولأحزمةستةالسطحع!

حيثأحزمةفيالشرقنحولتهبالرياحإثارةديالأرض

التيالأحزمةوالىالامشواء.خطصبعيداالهواءلمجحرك

السائدةالرياحأننجدالاستواءخطنحوالهواءمنهايتحرك

.الغربنحوته!

الحتسحاليالقط!1لح!ععرد6

!صحم!لمجض!رجميص7ع!!ص*ث!

حي6.!ه\ا\ئ!ير1ثم،!يةياص!اصإلم13صص!كس!7!يي

/سسماعمحصاعر!!1لمج!1!أ!أ"!سأ!!-

أحسو3إ،صبر!!يس!1!!1ثرىلإ-نج!يلمب

هـ*!\ح!1!!ي1لمحلار*3كرير!لم!سعظ!بر-سص!+

لا!ح!*سسبرك!ك!9ثر!بؤثررطمكرحر*كلا

ل!رو؟*س!كل!!ثؤ!ححم!قرص

لحرحرتحح!الحويحى\ر-عكلالقط!
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الرياحسرعةلتبيانبوفورتمقياس

ميلالسرعةالالممأعداد

الساعةفيبوفورت

ميلمنأقلهادئصفر

3-أخفيروهواء

7-4خفيصنسيم2

لطيفسحيم

معتلىللسيم

مسعشسحيم

قوينسيم

رلمعتدل

)عاصفة(ريح

نمتمطة

-13

32-38
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92

93

62

\!-

-28

-38

94

61

-74
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17-12

قويةعاصفة

شاملةريح

عاصفة

إعصار

47-

5ء-

-64

فما74

73

!وق

8875

أ2"-98

301171

117منأكتر

سلسلةمنيتألفوهو.الرياحلسرعةبوفورتمقياس

سرعاتإلىللإشارةويستعمل.71إلىصفرمنالأعدادمن

العميدأم508عامفيالمقياسهذاصمموقد.الرياح

بوفورتحددوقد.بوفورتفرانسيسالبريطانىالبحري

السفنعلىالمتنوعةالرياحتأثيروبخاصةالأعداد،هذهمفهوم

-المثالسبيلعلىهناويقدم-نموذجىنصففي.الشراعية

رياحإلىيشير2الرقمأنالمقياسيقرر،أم874عامفينشر

بكلمجهزةلبارجةيم!شرياح:التاليالنحوعلىفسرها

تبحرأن-تماما-ومفرغة،جيدةحالةوفيالإبحار،معدات

أما.عقدتينإلىعقدةمنبسرعةوصافيةهادئةمياهفى

لايمكنالتيالرياحتلكفهى21الرقمإليهايرمزالتيالرياح

يمكنالحاضرالوقتوفي.شراعأيقوتهاأماميصمدأن

والتى،الرياحبسرعاتالخاصبوفورتمقياسمفهومتحديد

كما،الأرضسطحفوقم01نطاقفىقياسهايمكن

.الرياحسرعاتتقديرفىأحياناالمقياسهذايستعمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحافةالداللةالفونةالسائدةالغربيةاشياحالحلزوليالإعصار

الكثيبالموسميةالرياحالمموالإعصار

المرياحالروبعةالرياخبرودة

لمماخاالسح!عصارإ،لتورنادا

لنحتاالسروكولخفاتالتيارا

رياحالنورتر،احشينوكاالهادئالنسيمحزام

رياح،لصمتانالطهقصاالحيلعرضخطوط

الهواءالعاصفةالحويةالأرصاددليل

المائىالعمودالتحاريةالرياح

الأرضعلىالتأثير

رأسيا.الدخانيرتفع-هادئ

الهواء.معالدخاديتراكم،ساكةالرياحدوارة

وبحفيوراالوجهعلىبالرياحالإحساسيمكناساكةالرياحدوارة

الشحر.ورق

.الأعلاموترفر!الصغيرةوالأعصانالشجرأوراقتتحرك

الحفيف.والورقالأتربةتتكاثرالصغيرةالأعصانتتمايل

الداحلية.المياهعرالأمواحتنكسراالصغيرةالأشحارتتمايل

.المظلاتاستعمالصعوبةاالكبيرةالأعصادتتمايل

.الرياحضدالسيرصعوبة/تتمايللأكملهاأشحار

.الرياحضدالسيرصعوبةاالأشحارمنالصغيرةالأغصادتسكسر

.السقوفمنالخشبأساحأوتتطاير،بالأبيةطفيىتلف

المباني.فيكبيرةتلفياتحدورها،م!الأشحارتقتلع

الحدوت.لادراالانتشارواسعتلف

عنيف.دمار

خطنحوباطرادتهبقويةرياخالتجاريةالرياح

الشرقي.الجنوبأوالشرقىالشمالمنقادمةالاستواء

سفنهملتوجيهالتجاريةالرياحعلىالبحارةاعتمدوقد

جعلمماجدامنتظمةالرياحهذهوكانت.آنذاكالشراعية

تعنيالتي،التجاريةالرياخاسمعليهايطلقونالبحارة

المضمار.أوالمسار

يهبعظيمريحينظاممنجزءالتجاريةالرياحوهذه

خطنحوالتجاريةالرياحهذهوتهب.الأرضيةالكرةفوق

الاستواءلخطالموازيةالعرضخطوطمنقادمةالاستواء

جنوبا.أوشمالأ03عرضخطمنوتحديدا

القطينحرارةدرجةبينوالتباينالاختلافيسبب

فعندما.التجاريةالرياحالاستواءخطحرارةودرجة

الهواءيتمددالاستواءخطفيالهواءحرارةدرجةترتفع

منخفضامسبباالعليا؟الاجواءفىيرتفعثموزنهويخف

المنخفضهذاملءويتم.الأرضسطحمنبالقربجويا

القطيةالرياحوهذه.القطبينمنالقادمةالباردةبالرياح

وأالشمالاتجاهفيمستقيه!بشكلتهبلاالباردة

إلىالغربمنالارضدورانبسببوذلكالجنوب

الجنوبومنالشرقىالشمالمنتهبولكنها،الشرق

الشرقي.

منحزاموالجنوبيةالشماليةالتجاريةالرياحبينويقع

وتسمىهادئا.مكاناالمنطقةهذهيجعلالمتصاعدالهواء

تتعطلماوغالباالاستوائى.الركودمنطقةبالمنطقةهذه

أسابيع.لعدةالسفنفيها
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الشرقي.والجنوبالشرقيالشمالمنقادمةالامشواءخطنحوباتزانوتهب.الامشوائيالنطاقممطقةفيتحدثقويةرياحالتجاريةالرياح

استقرارا.أكثرعليهاالمناخلأنالمحيطاتعلىالأحيانمعظمفيالتجاريةالرياحوته!

الساقطالمطركميةمقدارفيالتجاريةالرياحوتتحكم

وتصطدمالتجاريةالرياختهبوعندماالأرضعلى

العليا.الأجواءإلىالارتفاععلىترغمفإنهاجبليةبسلسلة

ثمباردهواءإلىيتحولالساخنالمرتفعالهواءوهذا

النسيمحضامأنظر:مطرا.الأرضعلىويسقطيتكثف

.الهادئ

مندلغازاتمستمرانسيابالشمسدلآالرياح

الشمسإكليلفيالغازاتتمددمنأساساوتنشأالشمس

للشمس.الخارجىالجويالغلافأي-(الشمس)هالة

قدرهمتوسطإلىتصلالتيالإكليلحرارةوشسبب

وتصطدموتمددها.الغازاتتسخينفيم002.2و...

الاصطدامأثناءالذراتوتفقد.تسخينهاأثناءالغازذرات

مشحونةجسيماتوتصبح،السالبةالكهربائيةشحناتها

بالأيونات،المسماةالجسيماتهذهوتشكلبالكهرباء.

الشمسية.الرياحمنالأكبرالجزء

تقريبا،الثانيةفيكم005الشمسيةالرياحوسرعة

وهي.مكعبسنتيمترلكلأيوناتخمسةوكثافتها

الشمسي.النظامفىالظواهرمنمجموعةعنالمسؤولة

)الغلافالمغنطسيالمجالفإن،المثالسبيلوعلى

،بالأرضتحيطقويةمغنطيسيةقوىمنطقةوهوالمغنطسي(

بسببالدمعةشكلويتخذ،الضغطمننوعلهحدثقد

ويمنع.الأرضيةالكرةوراءماإلىالشمسيةالرياحهبوب

الوصولمنالشمسيةالرياحجسيماتالمغنلإسيالمجال

يأتجاهالشمسيةالرياحهبوبوعند.الأاهـضسطحإلى

أنواعمننوعوهو،الأيوناتمنينئذيلا،المذنباتمن

طويلةالأيونيةالذيولوتكون.للمذنباتالعديدةالذيول

الشمسيةالرياحجرفتهامتأينةموادعلىوتحتويومستقيمة

المذنب.خارج

السوفييتيةالفضاءسفينةأثبتت،أم959عاموفى

قياسبإجراءوقامت،الشمسيةالرياحوجودلونما-2،

فيالأمريكيونالفضاءروادوقام.مرةلأوللخواصها

معدنيةحواجزبوضعأ2وأبولو11أبولورحلات

دتجميعالقمرسطحعدىا!لعدنيةالرقائقتسمىضخمة

مجالللقمرليسإنهوبما.الشمسيةالرياحجسيمات

روادأعادوقد.سطحهإلىتصلالجسيماتفإنمغنطيسي

وقامتلتحليلها.الأرضإلىالمعدنيةالحواجزهذهالفضاء

جسيماتوتتبعاكتشافعنالمسؤولةالفضائيةالبعثة

مذنبدإنتاجأم849عامفيالنشطالمغنطيسيالمجال

لدراسةاعدتالتيالتجاربمنالعديدمنكجزءصناعي

تحتالرحلةتمتوقد.المغنطجسىوالمجالالشمسيةالرياح

وألمانيا.المتحدةوالولاياتبريطانياإشراف

الغازاتأن-الشمسعدا-النجومدراسةأثبتت

نأالفلكيونيعتقد،لذلكونتيجةأيضا.منهاتنساب

بالرياحالمسماةالرياحمنهاتهبالنجوممنالعديد

الشمسية.الرياختماثلوالتى،النجمية

المغنطيسية.العاصفة،الأرضأيضا:انظر

وجنوبيشمالىتهبرياحالسائدةالغربيةالرياح

نصففى.الشرقإلىالغربمنالوسطىالعرضخطوط

بقوةالبحارفوقالرياحهذهتهب،الجنوبيالأرضيةالكرة

الأربعينياتالمنطقةهذهيسمونالبحارةجعلتشديدة
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مسارالجبالقممتحولماوغالبافورتيز(.)ورينجالهادرة

ال!رضية.الكرةمنالشمالطالنصففيالرياحهذه

الجزءفوقتهبموسميةرياخالموسمدلآالرياح

العربي،البحرخصوصا،الهنديللمحيطالشمالى

الرياحوتهب.المجاورةالأرضمناطقأغلبوفوق

إلىإبريلمنابتداءالغربيالجنوبمنباستمرارالموسمية

.مارسإلىنوفمبرمنالشرقىالشمالمنوتهبأكتوبر

الهواءتسخينفيللاختلافنتيجةالموسميةالرياحتنتج

الطاقةتقومالصيفوأثناءوالبحر.الأرضفوقوتبريده

تفوقبدرجةالأرضأسطحبتسخينالشمسيةالإشعاعية

بهويستبدل،الساخنالهواءيرتفعالبحر.ألحمطحتسخين

منالرطبالدافئالهواءتحملالتيالغريبةالجنوبيةالرياح

المرتفع،الهواءفىالماءبخارويتكثف،الهنديالمحيط

وجودفيالع!ليةهذهتتسببوالمو.السحبويكون

الرياحتحركفيتساعدالتيالحرارةمنكبيرةكميات

الموسمية.

ويهبطبالبحر،مقارنةكثيراالأرضتبردالشتاءوفي

شرقيةشمماليةرياحاوينتشر،الأرضفوقالباردالهواء

جافة.

إلىغزيرةأمطاراالغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحتجلب

،بنغلادشفييحدثكماآسيا،شسرقيوجنوبجنوبى

وتايلاند.والهندوبورما

إبريل-فىوتبدأ-الغريبةالجنوبيةالموسميةالرياحقوةإن

الموسميةالرياحتستطيع.آسياجنوبيفيالزراعةعلىتؤثر

تخربوبالتالي،وحيواناتهالإقليممحاصيلتدميرالعنيفة

أسترالياساحلفوقأيضاالموسميةالرياحوتهب.اقتصاده

غربيوجنوبإفريقيامنوأجزاء،الشرقيةوآسيا،الشمالي

.المتحدةالولايات

آسيا.:أيضاانظر

منطقة.،لرياضا:انظر.الرياص

.رياض،السنباطيان!:.السئياطيرداص

أبو،النوويانظر:.كتاب،الصالحينرياص

زكريا.

سياسىزعيمام(.519أ-)498الصلحرياص

ضدالصراعفيوطنيكفاحمسيرةوصاحب،لبنانى

مراحلفيبالسياسةواهتمبتركياتعليمهتلقى.الفرنسيين

والترقيالاتحادحزبفعارض،الأولىالعمليةحياته

انضمحيث،الأناضولإلىذلكبسببونفي،العثماني

لاستقلالتعملكانتالتيالسريةالجمعياتإلىبعدها

،أم439عاممرةلأولاللبنانيةالوزارةتولىوسوريا.لبنان

قلعةفيالخوريبشارةالجمهوريةرئيسيمبعدهاواعتقل

وضعهالذيالدستورفىتعديلالإجرائهماراشيا

الاستعمارية،مآربهمويحققليخدمهمذلكقبلالفرنسيون

الصلحوظلعنهما،فافرجاللبنانيوالشعبالنوابفثار

الاستعمار.ضدوكفاحهنشاطاتهيمارس

بلادهإلىعائداعمانمطارإلىطريقهفيوهواغتيل

ملكالحسينبنعبداللهالملكإليهادعاهزيارةانتهاءبعد

.الأردن

الرياخموسمأثناء

الأمطارتتسبالموسمية

الفيضاناتفيالغزيرة

آسيا.جودي!يالعسيمة

الفيضانمياهعبرالحوض

منلكتيرمألوفةتجربة

تهطلعمدماالهنود

الأمطار.
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.رياضطه،انظر:4.طرياص

.رياضمحمود:نظرا.اسحمود،صريا

مناطقإحدىالرياضمنطقة.مئطقةادبمر(،

نظامحددهاالتي،عشرةالثلاثالسعوديةالعربيةالمملكة

لثحبهوسطفيتقع.السعوديةانظر:.الس!نوديالمناطق

الشرقمنتحدهانجد،هضبةفوقتماماالعر!يةالجزيرة

الجنوبومنالغربيةالمنطقةالغربومنقيةالشىالمنطقة

المنطقةومناخ.القصيممنطقةالشمالومننجرانمنطقة

إلىويميلالشتاء،فيممطروباردالصيفاكطبف!ر

أربعةنحوالمنطقةسكانعددويبلغأ-!يانا.الاعتدال

مدينةفىأغلبهميقيم،نسمةالمليونفونصهملايين

منطقةوتشغل.المملكةحكومةومقرالعاامححمةالرياض

المنطقةبعدالمناطقجميعبينمساحةأكبرثانىالرياض

الدرعية،:هيمحافظاتعدةمنوتتكون.الشرقية

لسليل،وا،وعفيف،لزلفىوا،ميدوالدوا،لخرجوا

لحريق،وا،ءيملاوحر،قدوثا،ورماح،حميةلمزاوا،ءوضرما

.طلغاوا

ياضلرا

شبهمركزفيتقعمدنها.وأكبرالمملكةعاصمة

مساحةعلىالعمرأنيةرقعتهاوتمتد،المملكةمنمتوسط

بينتقع،مستويةشبهأرضعلىتنتشر2،كم006قدرها

.الشرقفيجبليةوحافةالغربفيالجافةللأوديةشمبكة

صيف:متميزانمناخيانفصلانالمدينةعلىويتعاقب

درجاتوتتراوحأحيانا.ممطرباردوشتاء،جافحار

تهبطوقدالنهارأثناءم47و42بينماالصيففيالحرارة

الأمطارتعسقط.الليلأثناءالتجمددرجةإلىالشتاءفي

كمياتهالكن،عامةبصفةالربيعفصلفيالمدينةعلى

بضعةبينماتترواحإذ،لاخرى!شةمنبشدةمتفاوتة

ملم.02و.ملليمترات

إلىيرتفعاكيالتلفازبرجالصورةيمينعلىويظهر،العربيةالجزيرةشبهصحراءقل!فيكبيرحضريتجمع،السعوديةالعاصمةالرياضمدينة

طابقا(.04)المدينةوسطفىوتجاريةسكنيةمجمعاتأكبرالصورةوسطأعلىفيويبدو،أم7"



منطقة،ضيالرا044

حتى،مغلقشبهالرياضمدينةمجتمعظل.السكان

تطوراشهدتالتيالعشرينالقرنمنالسبعينياتبداية

المدينةصارتأنبعد،للسكانالعرقيالتركيبفيهائلا

فرصمنالالافمئاتلتوافرنتيجةعالميا،أعمالمركز

وينقسم.المتعاقبةالخمسيةالتنميةخططعنالمتولدةالعمل

عددهمبلغالذين-الرياضمدينةفيالحاليونالسكان

ثلاثإلى-أم199أهـ،241عامنسمةمليون8.2

والعرب%()65العسعوديون:هىرئيسيةمجموعات

آسيويينمنوالأجانجط%(2)4العربيةالبلادمنالقادمون

%(.11)وغيرهموأوروبن

الرسميالدينوهوالإسلامالسعوديينكليعتنق

.الوافدةالجنسياتأغلبيةوتعتنقهالبلاد،فيالوحيد

والعمرانىالسكانيالنمومراحلتقسيميمكن

عاممنالأولىتمتد،مراحلثلاثإلىللمدينةالحديث

وقدأم059هـ،ا037عامإلىام209أهـ،032

نهايتهافىالسكانوبلكلددبطيءبنمواتسمت

أما2.كم4المعمورةالمساحةوسجلتنسمة83و...

-5191هـ،ا593-1371)الثانيةالمرحلة

عدةفيهانفذحيث،الحقيقيالنموفترةفهىأم(759

نحوإلىنهايتهافىالسكانعددوارتفعمشارئحيوية

2،كم64المعمورةالمساحةوبلغتنسمة666ر...

هـ،ا214-)6913الثالثةالمرحلةوتحمل

اتخذحيث،الكبرىالنهضةسماتام(99اا-769

وارتبطانفجارياطابعافيهاوالعمرانىالسكانيالنمو

عنالناجمالاقتصاديبالازدهارأساسىبشكلذلك

الإنفاقزيادةمنتلاهوماالنفطانتاجمعدلاتارتفاع

فيالسكانعددقفزوقد.التنميةمشاريععلىالحكومى

مكاتبويصممعماريطرارأحدتعلىل!يوقدالعلياعقاريةمبنى

تجارية.وأسواتا

وسجلت،نسمةملايين82.إلىالمرحلةهذهنهاية

2.كم006المعمورةالمساحة

عاماعشرخمسةخلالأنهإلىالأرقامهذهوتشير

منأكثرالسعوديةالعاصمةسكانعددتضاعففقط،

تسعمنأكثرالمعمورةمساحتهاوتضاعفتمراتأرلغ

.مرات

القديمبينالرياضمدينةفيالعمرانيةالأنماطتجمع

الطابعتحملالتىالتاريخيةالأجزاءتوجدفبينما،والحديث

في(الضيقةوالشوارعالطينية)المبانىنجدلمنطقةالتراثى

تنتشروجنوبيها،المدينةوسطمحيطفيمحدودةمناطق

حيث،الغربىوالشمالالشمالفيالحدشةالأجزاء

التجاريةوالمجمعاتوالفنادقوالسفاراتالجامعات

تصماميمعلىالمبنيةالعصريةالسكنيةوالأحياءالضخمة

فيالمدينةفيالسكنيةالمناطقأبرزتتركز.جميلةهندسية

رزلمكللاس!ا"أأ،-1)

،ء؟!!ا،لم/"أااأ.لم؟أ

ا!ا!!ه!،عووه،!،ء،!9لاا؟9ص؟م!ش

؟،81ممما

!ء-01

أقدموهيأم579أهـ،376عامتأسستسعودالملكجامعة

السعودية.الحامعات



441،منطقةالرياض

أمرهموولاةبقادتهمالمواطنينوملتقىالحاكممقرالقصرهذاكان.للعاصمةوالتجاريالإداريوالقلبالتاريحيةالنواةتمثلاطنكمقصرمنطقة

المنطقة.لعمارةالملامإلتقليديةيحملوهو،السابققعهموفيبناؤهأعيدوقد.عبداللهبنتركيالإمامعهدمنذ

يذالنموذجيالسفاراتوحيالملكيةصرالقصمنطقة

الشمالفيالمترابطالعمرانيوالنسيجممقلالمتالهيكل

،الشمالفيالمرتفعةالدخولذويمساكنومنماقة،الغربي

معظمفيالكبيرةالحكوميةالإلمسكانيةالمج!محاتومناطق

الأنحاء

مننوعانالرياضمدينةفىيتجمع.الحكممؤدمس!ادت

بهافتوجد.وإقليميةوطنيةعاصمةف!،اطضكممؤسسات

مجلسورئاسةالملكفيممثلةالعلياالتنفيذية4السلماعناصر

الهيئاتمنوالعديدوزارةوعشرينواثنفبئالوزراء

إمارةتمثلهاإقليميةوسلطات،العامةالمؤسساتواوالدواوين

مركزأومحافظة111تتبعهاالتي،الإداريةالرياضمءمنطقة

2.كم444.435تبلغمساحةعلى

مركزاالرياضمدينةتعد.والثقافيةالعلميةالحياة

الكلياتعشراتتضسمحيث،العاليمللتعل!وطنيا

المؤمسماتأهمومن.الاختصاصاتالمتنوعةوالمعاهد

عامتأسستالتىسعودالملكجمامعةالشايمية

الجامعاتأقدمبذلكوهي.ام/519اهـ،376

وجامعةعال،ومعهدكلية41منتتألف،.السعودية

فيالمتخصصةالإسلاميةسعودبنم!كدالإمام

علىوتشتم!،والاجتماعيةوالعربيةالىإسلاميةالدراسات

العمرانيوالنسيحالمتفردالهيكلذوالنموذجيالسفاراتحي

للعاصمة.اكربياالشمالفيالمترابط
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مصل.آلادحمسةويستوعب،الإسلاميةأشحاردواالعمارةلفنمموذحوهوخالدالللكمطارمسجد

منكلحرمويضمعليا.معاهدوثلاثةكلياتخمس

والطلابالتدريسهيئةلأعضاءسكنيةمناطقالجامعتين

التيوالتقنيةللعلومعبدالعزيزالملكومدينة،والموظفين

لخدمةالعلميالبحثوتنفيذوتشجيعبدعمتقوم

التنمية.أغراض

24فيهايصدرإذالمدينةفيالثقافيةالحركةوتزدهر

بهاتوجدكما،وسنويةوفصليةوأسسبوعيةيوميةمطبوعة

الطرزأحدثعلىالمشيدةالعامةالمكتباتعشرات

سعودالملكجامعةمكتبةأهمهاومنللمكتباتالمعمارية

ومن.ومادةومجلدكتابمليونيمنأكثرتضمالتي

منالآلافمئاتتضمالتىالمهمةالأخرىالمكتبات

الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمكتبة:الكتب

الملكومركزعبدالعزيزالملكومكتبةفهدالملكومكتبة

المدينةوتطهرالرياضفىالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

.الصورةحلفيةفىواحسمحدالإدارةومبى،الصورةمقدمةديالجامعية

معهدومكتبةالإسلاميةوالدرأساتللبحوثفيصل

وغيرها.عبدالعزيزالملكدارةومكتبةالإدارة

فولكلوريةصناعاتبينماالشعبيةالفنونوتتنوع

رقصةأهمها،تعبيريةوفنونوغيرها(والمباخرالقهوة)دلال

(.السعودية)العرضةالحرب

العاصمةجمئأنحاءفيالمساجدتنتشرالمساجد.

أهمهاومنمسجدا.593.2يقاربماعددهاويبلغ

ألف)17المدينةقلبفيتركيبنفيصلالإمامجامع

بنمحمدالإمامجامعةفيالجامعيةالمدينةومسجدمصل(

مصل(،آلاف)5السفاراتحىوجامعالإسلاميةسعود

التراثملامحالمذكورينالجامعينمنكلتصميمويعكس

5)خالدالملكمطارومسجد.وعراقتهالنجديالمعماري

والزخارفالعمارةلفننموذجوهومصل(آلاف

الإسلامية.

الأسواقمنمجموعاتثلاثتوجد.الرياضأسواق

فيالمتخصمصةالمدينةوسطأسواقوهيالرياضمدينةفي

السلعجانبإلى،التقليديةوالملابسبئالمصنوعات

فيهاوتباعالمدينةجنوبيفيالشعبيةوالأسواق،العصرية

الحديثةوالأسواق،والمستعملةالجديدةالشعبيةالسلع

شرقيها،وشممالالمدينةشماليفيواسعبشكلوتنتشر

والأسواقالتجاريةالمجمعاتمنالعديدمنوتتاكف

كافةمنمتنوعةراقيةسلعبهاتوجدالتيالضخمةالمركزية

العالم.أنحاء

السياحةأماكنتتعدد.والزيارةالسياحةأماكن

مايلي:أهمهاومنالسعوديةالعاصمةفيوالزيارة
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وحديقةوالمتنزهاتالحدائقوتشمل.السياحيةالمناطق

الرياضية.والمنث!اتالحيوان

متحفهيمتاحفثلاثةالرياضمدينةتضم.المتاحف

مئاتفيهوتعرضسعودالملكجامعةالاداببكليةالاثار

الإسلامقبلالعربيةالحضارةإلىتعودالتيلأ،الأثريةالقطع

جزيرةفيالمبكرةالإسلاميةالحضارةوإلىأس(الفا)منطقة

فيهوتعرضللاثارالوطنىوالمتحف(،الربذة)منطتمةالعرب

الجزيرةشبهفىعديدةلحضاراتالاثارمنمجموعات

الإسلامي،العصروحتىالتاريخقبلماعصورمنذ،العربية

يحويمتحفوهيالتذكاريةعبدالعزيز،الملكوظعة

سعودآلعبدالعزيزللملكالشخصيةا،قتنياتمنالعديد

السعوديةالعربيةالمملكةنشأةعنا،محروضاتمنوعددا

عبدالعزيز،الملكبدارةملحقةوالقاعةوتطورها.

وجغرافيتها.وآدابهاالبلادتاريخدارسةؤصطالمتخصصة

القديمة-الدرعيةبلدةتشمل.وترانيةتأريخيةأماكن

11)57الأولىالسعوديةللدولةالتاريخيةالعاهـمةوهي

وهوالمصمكحصنأم(818-أم744اهـ،234-

هـ،أ282عامإلىيعود،المدينةوسطفيتاريخيأثرأقدم

يعودالرياضمديمةقلبفيتاريخيأتروأهمأقدمالملصماثحصن

التقليدية.الحربيةللعمارةمثالوهوام865عامإلىتاريخه

.الرياضمدينةمعالمأحدفوهوالريامياهبرج

ما359هـ،ا354عامفيالمبنىالمربعوقصر،ام865

قصرومنطقة،التقليديةالنجديةالعمارةلفننموذجوهو

والتجاريالإداريوالقلبالتاريخيةالنواةتمثلالتيالحكم

حيكممجلعلىالمحتويةالشعبيالتراثوقرية،للعاصمة

مساكنهاحيثمن،السعوديةالعربيةالمملكةأقاليملتراث

مهرجانالقريةفيويقام،التقليديةوأسواقهاوصناعاتها

حيةوعروضللجمالسباقمنويتألفالسنويالجنادرية

وأدبية.فكريةوندواتالسعوديةالإقليميةالشعبيةللفنون

بلغحديقة015منأكثرتضم.ترويحيةأماكن

بينهامن2،مملايينستةمنأكثرمساحاتهاإجمالي

2،مألف431قدرهامساحةعلىتقومللحيواناتحديقة

نوعومائتيالحيواناتمننوغا04منأكثرعلىوتحتوي

المدينةخارجالواقعالبريالثمامةلمتنزهإضافةالطور،من

وحدائقمحميةمناطقوبه2كمأ06مساحتهتبل!والذي

إضافة.دائممخيم005منوأكثرمفتوحةحيوانات

الملكإستادأهمهاومنالعديدةالعصريةالرياضيةللمنشآت

البيئةمنالمستوحىالهندسيبتصميمهالمتميزالدوليفهد

الهواء،فيسابحةخيامهيئةعلىيظهرحيثالصحرأوية،

المدينةإلىبالإضافةمتفرجألف07الملعبويسع

للأنديةالخصصةالرياضيةوالمجمعاتالمتكاملةالرياضية

لرياضية.ا

مدينةفيالاقتصاديةالأنشطةتتنوعالاقتصاد.

مؤسسة045/1يضممهمصناعيمركزفهي،الرياض

والخرسانةالأثاثصناعةفيمعظمهايعملصناعية

قطاعيزدهركما.الغذائيةوالموادالبناءوموادالمسلحة

مؤسسة000214تعملإذ،الأنشطةالمتعددالخدمات

الغذائيةالموادتجارةأهمها،متنوعةمجالاتفىتجارية

ومطاعمالسياراتعياروقماالنسائيةالأزياءومشاغل

والملابس.السريعةالوجبات

المركزيةالمكاتبمنوالمصرفىالماليالقطاعويتكون

)المصرفالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمنلكل
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الرياضر.ممدينةالرئيسيةالميادي!أحدمىالمتداخلةالطرقلشبكاتلقطة

الإقراضوصناديقتجاريامصرفاعشروأحد(المركزي

التأمينوشركاتالمصارفمنأمحددإضافة،الحكومية

الأعمالخدماتقطاعويتألف.للأسهمضخمةوسوق

قطاعاتفيتعملاممتشاري،مكتب008نحومن

والمياهالشركاتعقودوتنطموالتعميرالآلىالحاسوب

وغيرها.عةكراوا

حافلاتمنالمدينةفيالداخليالنقلوسائلوتتكون

الأجرةوسياراتالليموزينوسياراتالجماعيالنقل

33لإكا3ءيرئن-!ير-سكا7سشخ!!*!ث!ءي!بنكاض

-3،كه*!!؟!لمت!كأ

أشجارمنطبيحتهايلائماستوائىلجوالزرافةتت!تعالحيوانحديقة

ماء.وحداولضحمة

وتتمثل.السياراتتأجيرمكاتبلخدماتإضافة،العادية

بالسككيوميةرحلاتأرلغفيالخارجىالنقلوسائل

المنطقةومدنالعاصمةبينوالسيعللركابالحديدية

خالدالملكمطارمنالسعوديةالخطوطتسيركما،الشرقية

داخليةمحطة23إلىيوميةجويةرحلاتالدولي

دولية.محطة64إلىوأسبوعيةيوميةورحلات

تاريخيةنبذة

تقومالذيالموضعتاريخيعود.العاصمةنشأةتاريخ

ذلكويؤكدالقدمفىموغلةفتراتإلىالرياضمدينةعليه

العصرإلىتعودالتيالحجريةالأدواتمنعليهماعثر

سنة(.025لأ...)الأعلىالقديمالحجري

علىقامت،الرياضمدينةأنالباحثينبعضويعتقد

قلبفيمزدهرةحاضرةكانتالتيحجرمدينةأنقاض

وبدايةالإسلامماقبلعصورفىالعربيةالجزيرةشبه

العصورفىتدهورتمكانتهالكن.الإسلامىالعصر

فىوبغداددمشقإلىالحكممراكزلانتقالنظرا،التالية

لأولالرياضاسمظهروقد.والعباسيالأمويالعصرين

الإماماختارهاحينماأم482هـ،ا042عامفيمرة

الثانية.السعوديةللدولةعاصمةاللهعبدبنتركى

للمدينةللموصإلتاريخيوصفاالجديدالاسمويحمل

منمحيطوسطالنخيلوأشجاربالبساتينالمشتهر

عادتالاستقرارمنفترةوبعد.القاحلةالصحاري

وال!قليميةالمحليةوالصراعاتالحروبأجواءإلىالمدينة

الملكاستعادهاحينأم،209اهـ،032عامحتى

الحملاتبدايةذلكوكانلممعودالعبدالعزيز

العربيةالمملكةبقيامانتهتالتىالمتتاليةالعسكرية

فيلهارسميةعاصمةالرياضمدينةواختيارالسعودية

.ام329هـ،1351عام

فيالمعاصرةوالحضاريةالعمرانيةالإنجازاتوتقترن

العزيزعبدبنسلمانالأميربشخصالسعوديةالعاصمة

التنميةوحركةالإدأريةالأعماليقودالذيسعود،آل

أميراعينحيثعاما،أربعينعلىيزيدمامنذفيهاالشاملة

.أم459هـ،أ374عامالرياضلمنطقة

السعودية.:أيضاانو

ركوببمالأمواجركوبانظر:.المائيةالرياضات

الغطس.،الزوارق

.التجولان!:.المشيرياضة

الهندسةبمالنظمتحديلانظر:.الئمودج،الرياصي

الصحاعيه(.)الهمدسة
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مسالحلامشخدامهامثلا:منها.كثيرةأغراضايحققالرياة!مياتاستخدام

ضياتلرياا

وكيفهاالأشياءلكمالمنطقيةالدراسةعلمضياتادب

التسلسليةالبحتةالمجردةالدراسةعلمأنه!حاوترابطها،

أقسامأكثرمنواحدةوهي.الرياضيةوالأنظمةللقضايا

تعريفصعوبةسببويعزى.ثارةو!فائدةالإنسانيةالمعرفة

تشملها.التيالعديدةالمواضيعإلىرياضياتكلمة

،بالمدارستدرسالتيالاساسيةالرياضياتوتشمل

سبيلفعلى.والعلاقاتوالصيغوالكمياتالأعداددراسة

ويتضمنبالأعداد،تتعلقمسائلالحسابيدرسرا،المثال

علىتقومرياضيةصيغ)وهيمعادلاتحلالجبر

تدرسبينما.مجهولةكمياتفيهاالأحرف!تمثل(المساواة

الفضاء.فىالأشكالوعلاقاتخواصالهندسة

إجراءتتضمنرياضيةمسائلحلفهيالحوممبةأما

تقومرياضيةأداةوالحاسوب.العدديةالعملياتمنالعديد

علماءويستخدم.عاليةبسرعةالحسابيةبالعمليات

المعقدةالحسابيةالعملياتلإجراءالحاسوبالرياضيات

السنينالافإجراؤهايتطلبقدوالتي،قليلةدقائقخلال

والورقة.الةلممباستخدام

الدقيق،التحليلأهمها:مهاراتالرياضياتوتتطلب

حلعلىالناسالمهاراتتلكوتساعد،الواضحوالتعليل

تواجههم.التيالصعبةالألغازبعض

بفرضياتفانطلاقاالخطق،علىالرياضياتوقبنى

المنطقالرياضياتعلماءاستخدم،واسعزرلماقعلىقبلت

متكاملة.رياضيةنظموتطويراك!ائجلاستخراج

تجارية.معاملاتإجراءأو،صناعىمشروعتصميمأو،علميةئل

الرياضياتأهمية

بحتةرياضياتإلىالرياضياتتقسيمويمكن

تطبيقية.ورياضيات

لذاتهاالرياضيةالمعرفةبتطويرالبحتةالرياضياتوتهتم

أحديبتدعقدفمثلا،،عاجلحاليلتطيقاعتباردون

اخرىأبعادفيهشيءلكلخيالياعالماالرياضياتعلماء

التطبيقيةالرياضياتوتهتم.والارتفاعوالعرضالطولغير

والمجالاتالعلومفيلتستخدمرياضيةأساليببتطوير

.الأخرى

دائماليعستوالتطبيقيةالبحتةالرياضياتبينوالحدود

فيطورتلأفكارعمليةتطبيقاتتجدمافغالبا.واضحة

الرياضياتفيأفكارتقودماوكثيرا،البحتةالرياضيات

البحتة.الرياضياتفيأبحاثإلىالتطبيقية

ولعبت.بالرياضياتتقريباحياتنامنجزءكلويتأثر

الحدلمجة-التقنيةتورفىأساسيادوراالرياضيات

جعلتالتىالطاقةومصادروالمواد،،والتقنيات،كالأدوات

يسرا.أكثروعملناحياتنا

تفاصيلفىالرياضياتتتدخل.اليوميةالحياةفي

البسيطةالأمورففى.والمعقدةمنهاالبسيطةاليوميةحياتنا

وفيما،شىءشراءبعدنقودناوباقي،الوقتعلىنتعرف

دفترتسويةأوالبيتميزانيةكتنطمالمعقدةالأمور

والقيادةالطبخفيالرياضيةالحساباتوتستخدم.الشيكات

وتؤدي.أخرىعديدةعامةونشاطات،والخياطة،والبستنة
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والألعابالهواياتمنالعديدفيدوراكذلكالرياضيات

لرياضية.ا

الدراساتجميعفيهامدورللرياضيات.العلومفي

وتحليلتجاربهمتصميمعلىالعلماءتساعدإذتقريباالعلمية

لتوضيحالرياضيةالصيغالعلماءويستخدم.بياناتهم

ابتكاراتهما.إلىالمستندةالتنبؤاتووضع،بدقةأبتكاراتهم

الفلك،مثلالعلوممنكغيرها،الفيزيائيةالعلوموتعتمد

العلومتعتمدكما.الرياضياتعلىكبيرحدإلىوالكيمياء

بقدرالاجتماعوعلم،النفسوعلمكالاقتصاد،الإنسانية

فمثلا،.الرياضياتفيأخرىوأنواعالإحصاءعلىكبير

للأنظمةرياضيلتصميمالحاسوبالاقتصادييستخدم

منمجموعةهذهالحاسوبنماذجوتستخدم.الاقتصادية

منجزءفىتغيريحدثهقدالذيالتأثيرمدىالصئلعرفة

.الأخرىال!جزاءعلىالاقتصاد

التصميم،فىالصناعةالرياضياتتساعد.الصناعةفي

التصنيعية.والعملياتالإنتاججودةواختباروالتطوير،

،والسدودوالمبانىالجسور،لتصميمضروريةفالرياضيات

المعماريةالمشاريعمنوالعديد،والأنفاق،السريعةوالطرق

.الأخرىوالهندسية

المتعلقةالمعاملاتفيالرياضياتتستخدم.التجارةفي

الىالتجاريةالأعمالحاجةوتكمنوالشراء.بالبيع

كمستوياتالمعاملاتسجلاتحفظفيالرياضيات

ويستخدم.ورواتبهمالموظفينعملوساعات،الأسهم

سيولتهمواستثمارلمعالجةالرياضياتالبنوكمعالمتعاملون

فىالتأمينشركاتكذلكالرياضياتوتساعد.النقدية

لتغطجةاللازمةالرسوموحسابالخاطرةنسبةحساب

التأمين.

الرياضياتفروع

فيالفروعهذهتختلفوقد.عديدةفروعللرياضيات

أيةوعلىلنتائجها.العمليةوالتطيقاتمسائلهانوعية

شتىفىالعاملونالرياضياتعلماءمايشتركفغالبا،حال

الأساسية.والعملياتالمفاهيمنفساممتخدامفيالفروع

.الرياضياتفيالأسامميةالأنواعبعضالبندهذاويناقش

والكسورالصحيحةالأعداددراسةيشمل.الحساب

والضربوالطرحالجمعوعملياتالعشريةوالأعداد

الأخرىالرياضياتلأنواعالأساسبمثابةوهو.والقسمة

الأشياءوتجميعالعدمثلالأساسيةالمهاراتيقدمحيث

الأعداد،جمعانظر:.الكمياتومقارنةوالقياس

.لطرحا،لضربا،لقسمةا،علم،بلحساا

دراسةعلىيقتصرلافالجبر،للحسابخلافاالجبر.

مثلسأحرفاتحويمعادلاتحليشملإذ،معينةأعداد

فييستخدمكذلك.مجهولةكمياتتمثلوص،

)الجذورالخياليةوالأعدادالسالبةالأعدادالجبريةالعمليات

التربيعى.الجذرالجبر،انظر:(.السالبةللأعدادالتربيعية

الأشكالوعلاقاتخواصالهندسةتدرس.الهندسة

والدوائرالمربعاتالمستويةالهندسةوتدرسالفضاء.في

الفراغيةالهندسةوتعنى،المستوىفيالأخرىوالأشكال

.والكرةالمكعبمثلالثلاثةالأبعادذاتالأشكالبدراسة

الرياضياتعالموضع،.مق003حوالىوفي

يصفللهندسةنظاموفرضياتتعاريف،إقليدسالإغريقي

نظفاالرياضياتعلماءطوربعدوفيما.نعيشهكماالعالم

بالمستقيماتالمتعلقةإقليدسفرضيةرفضتللهندسةبديلة

لفرضيةانحالفةالهندساتهذهأثبتتوقد.المتوازية

-المثالسبيلعلى-فائدتهااللاإقليدية()الهندسةإقليدس

القيمةالإنجازاتمنواحدةتعدالتيالنسبيةالنظريةفي

الهندسة.انظر:.العلميللتفكير

الهندسةتربط.المثلثاتوحسابالتحليليةالهندسة

لمعادلةتمثيلاتعطيفهي،والهندسةالجبربينالتحليلية

التعبيرالممكنمنوتجعل.منحنأومستقيمبخطجبرية

فإن:ذلكعلىومثال،جبريةبمعادلاتعدةمنحنياتعن

ا!لكافئ.القطعيسمىمنحنىتصف2صس-المعادلة

حسابوالمساحونوالبحارةالفلكيونويستخدم

حالةفيوالمسافاتالزوايالحسابكبيربشكلالمثلتات

فيالمثلثاتحسابويبحث.مباشرةبويقةالقياستعذر

المثلثالأضوع!،المثلثوزواياأضلاعبينالعلاقة

وتسمى(.9.زواياهإحدى)مثلثالزاويةفئم

بالنسبالزاويةقائممثلثفىضلعينأطوالبينالعلاقات

الزواياحسابيمكنالنسبهذهوباستخدام.المثلثية

والأطوالالزوايامنالمعلومةغيرالمثلثأضلاعوأطوال

تمويل.عمياتيوجهالبنكموظف
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مثلثيةلنسبالمتضمنةالمعادلاتوتصف.مةالمعلمالأخرى

لتحليلوالمهندسونالفيزيائيونيستخدمها!التمالمنحنيات

الطيعيةوالظواهروالصوتوالضوءارةالحمخواص

.المثلثاتحسابانظر:.الأخرى

تطبيقاتله.التحليلووالتكاملالتفاضلحساب

حسابويمدنا.الأخرىوالعلوموالفيزياءالهند.سةفيعدة

المتعلقةالمسائلمنعديدلحلبطرائقواككاملالتفاضل

فىالتفافحلحسابويبحث.المتغيرةالكمياتأوبالحركة

المنحنىميللحسابويستخدم.الكميةتغيرمعدلتحديد

محاولةفهوالتكاملحسابأما.الطلقةهـسعةفيوالتغير

لحسابويستخدمتغيرها،معدلبمعلوميةالكمبؤإيجاد

قوةتأثيرعنالنابخالشغلومقدارمنحنىتحش،المساحة

والتكاملالتفاضلحسابفإنللجبر،وضلإفا.متغيرة

)كمياتالصغرمتناهيةمثمياتعماجاتيتضمن

(.معطاةكميةأيمنأصغرولكنهاصفراليسىتصغيرة

والتكامل.التفافمل،حسابانظر:

تشملمتعددةرياضيةعملياتالتحليلويتضمرق

التحليلويدرلرالصغر.المتناهيةوالكمياتاللانهاية

لمتتابعاتمنتهيةغيرمجاميعوهىاللانهائيةالمتسلسلات

اللانهائيةالمتسلسلاتولمفهوم.جبريةصميغأوعددية

الحرارةدراسةمثلعدةمجالاتفىهـهمةتطجيقات

المتسلسلة.انظر:ا!؟وتار.واهتزازات

رياضيةدراسةالاحتمالاتوالإحصاء.الاحتمالات

فرصلتحديدويستخدمما.حدثوقوعاحتما)،لمدى

فمثلأ،.الحدوثمؤكدغيرحادثوق!عإمكانية

وجهظهورفرصحسابيمكنا!"حتمالاتباستخدام

.الاحتمالاتانظر:.نقديةلقطعرمياتثلأ.ثفىالقطعة

يهتمالذيالرياضياتمنالفرعذلكفهوال!!صماءأما

العامة.والاتجاهاتالأنماطلمعرفةوتحليلهاالبياناتبجمع

وتزود.الاحتمالاتعلىكبيرحدإلىالإ-كصاءويعتمد

.بالمعلوماتوالعلوم،والتجارة،الحكوماتالإحص،ئيةالطرق

منالعديدسلوكلدراسةالإحصاءالفيزيائيونيستخا-مفمثلا،

الإحصاء.أنظر:الغاز.منعينةفىالجزيئيات

المجموعاتنظريةتبحثوا!لنطق.ا؟شموعاتنظرية

منتجمعهيوالمجموعة.المجموعاتوعلاقاتصفاتفي

.أخرىءشياأأوراأفكاأو،اداعدأتكونفدء،لاشياا

المفاهيممنالتحققفىالمجموعاتدراسةأهمبةوتكمن

.المجموعاتنظريةانظر:.،سيةالأسالرياضية

التيالفلسفةمنالفرعذلكوهو-المنطقهـبخالفيأما

علماءطورفقد.الصحيحالتعليلخواعدمعتتعامل

للتعليلاصطلاحينظاموهو.الرمزيا!لنطقالرياضيات

علماءاستنبطوقد.الرياضيةوالطرقالرموزيستخدم

لهاكانت،الرمزيللمنطقعديدةنظماالرياضيات

.الحاسوبتطؤرفيأهميتها

تاريخيةنبذة

التاريخقبلماأناسأنالمحتملمن.القديمةالحفارة

طرائق-أيضا-لديهموكان.أصابعهمعلىأولأالعدبدأوا

الأيامعددأوحيواناتهموأعدادكمياتلتدوينمتنوعة

الحبليةوالعقدالحصىواستخدمواالقمر.باكتمالبدءا

وتعلمواالأعداد.لتمثيلوالعظامالخشبيةوالعلامات

وأالفخاريةللأوانيصناعتهمعندمنتظمةأشكالاستخدام

المنقوشة.السهامرؤوس

حواليقبلالقديمةمصرفيالرياضيونواستخدم

العدنظام)وهوالعشريالنظام..مقعام0003

رواداالقدماءالمصريونوكان.للمنزلةقيمدون(العشري

وحجومالمساحاتلإيجادصيغاوطوروا،الهندسةفي

البسيطة.المجسماتبعض

مسحبينتتراوحعديدةتطبيقاتالمصريينولرياضيات

المعقدةالحساباتإلىالسنويالفيضانبعدالأرض

.الأهراماتلبناءوالضرورية

النظام-.مق0012في-القدماءالبابليونطوروقد

النظامهذايزالولا.6.العددأساسعلىالمبنيالستينى

بالساعات،الوقتلمعرفةهذايومناحتىمستخدما

طوركيفبالضبطالمؤرخونيعرفولا.والثوانيوالدقائق

العدداستخدامحصيلةأنهويعتقدون،النظامهذاالبابليون

الستينيوللنظام.أخرىوقياساتالوزنلمعرفةكأساس06

06العددتقسيملسهولةالفلكفيهامةاستخدامات

والهندسة.الجبرفيالمصريينعلىالبابليونوتفوق

منأولالإغريقعلماءيعد.والرومانالإغريق

العملية.المسائلعنبمعزلالبحتةالرياضياتاكتشف

بذلكوأحرزوا،والبرهانالمنطقىالاستنتاجالإغريقأدخل

رياضيةنظريةبناءإلىالوصولأجلمنمهماتقدما

استخدممنأولطاليسالفيلسوفيعدوتقليديا.منظمة

الهندسةعلىاهتمامهجلوانصمب،البرهانفيالالمشنتاج

..مق006حوالي

عالقالذي،فيثاغورثاللإغريقيالفيلسوفاكتشف

شيءكلأنواعتقدالأعداد،طبيعة.،.مق055حوألى

حوالىفيأنهبيدنسبها.أوالكليةالأعدادبلغةفهمهيمكن

القياسيةغيرالأعدادالإغريقأكتشف..مق004العام

لعددينكنسبةعنهاالتعبيريمكنلاالتيالأعداد)وهي

متكاملة.تكنلمفيثاغورثأفكارأنوأدركوا(،كليين

الإغريقىالفلكيصاغ..مق037حواليوفي

القياسيةغيربالأعدادنظريةكنيدوسأوفيودوكسوس



ضياتلرياا844

مساحةلتحديدطريقةوهيالاستنفاد،طريقةوطور

التكامل.لحسابمهدت،المنحنياتبينالمحصورةالمنطقة

علماءأبرزأحد-إقليدسقام.مق003حوالىوفي

نظاماأقامإذالعناصر،كتاببتأليف-الأغريقالرياضيات

والاستنتاجالتجريديةالتعاريفعلىمبنياللهندسة

عالمعممالميلادقبلالثالثالقرنوخلال.الرياضي

الاستنفاد،طريقةأرخميدسالإغريقيالرياضيات

حيث،الدأئرةلتعريفضلعا69منمضلعامستخدما

لينالنسبة)وهىبايالتقريبيةللنسبةالدقةعاليةقيمةأوجد

..مقأء.العامحوالىوفيوقطرها(.الدأئرةمحيط

وحسابالهندسةبطليموسالإغريقيالفلكىاستخدم

فيهذاوتم،الكواكبحركةلدراسةالفلكفيالمثلثات

يأبالمجسطيبعدفيماعرفتجزءا.13منالمكونةأ!هأعما

الأعظم.

غير،البحتةبالرياضياتضئيلااهتماماالرومانوأظهر

كالتجارةمجالاتفىالرياضيةالمبادئاستخدمواأنهم

.الحربوشؤونوالهندسة

المسلمونالعربعلماءقام.العربعندفياتالريا

الرياضياتعلماءمنالإغريققدامىأعمالوحفظبترجمة

.المبتكرةإسهاماتهمإلىبالإضافة

حواليكتاباالخوارزميالعريالرياضياتعالموألف

المطوراللفظىالعدنظامفيهوصفم،ء82هـ،021عام

للمنزأسةقيماالعشريالنظامهذاامشخدموقدالهند.في

-الهنديالعدديبالنظاممعروفاوأصبحالصفر،وكذلك

الجبرفىقيماكتاباكذلكالخوارزميألفكماالعربي

منالإنجليزيةالكلمةوأخذت،وا!لقابلةالجبركتاببعنوان

.الكتابهذاعنوان

النظامأدخلالميلاديعشرالثانىالقرنمنتصف!وفي

كتابترجمةنتيجةأوروباإلىالعربي-الهنديالعددي

الرياضيونشر.اللاتينيةإلىالحسابفىالخوارزمي

الجبرفيكتاباأم202عامفيبوناتشىليوناردوالإيطالي

محلتدريجياالنظامهذاوحل.النظامهذامكانةمنعزز

أوروبا.فىالرومانيةالأعدأد

العاشر،الهجريالرالغالقرنفيالعربفلكيووقدم

واستخدم.المثلثاتحسابفىرئيسيةإسهاماتالميلادي

خلالعليأبوالهيثمبنالحسنالمسلمالعربيالفيزيائى

وفىالضوء.دراسةفيالهندسةللميلادعشرالحاديالقرن

والفلكيالشاعرألفالميلاديعشرالثانيالقرنبداية

عالمووضعالجبر.فيهاماكتاباالخيامعمرالفارسي

الثالثالقرنفىالطوسىالديننصيرالفارسيالرياضيات

الفلك.فىيستخدمإبداعيارياضيانموذجاالميلاديعشر

(.)الرياضياتوالمسلمينالعربعندالعلومانظر:

الأوروبيونالمكتشفونبدأ.الأوروبيةالنهف!ةعمر

عنالبحثعشروالسادسعشرالخامسالقربنفي

تطبيقإلىأدىمماالبحارورأءلماجديدةتجاريةخطوط

كذلكالرياضياتولعبت،والملاحةالتجارةفىالرياضيات

مبادئالنهضةعصرفنانوفطبق،الفنيالإبداعفيدورا

أضفىالذيالخصالمنظوريالرسمنظاموابتدعواالهندسة

وكان،الفنيةلوحاتهمعلىوالمسافةالعمقفيالخداع

عشرالرابعالقرنمنتصففيالآليةالطاعةلاختراع

المعلوماتوإيصالانتشارسرعةفيكبيرأثرالميلادي

تطوركذلكالأوروبيةالنهضةعصروواكب.الرياضية

عالمنشرأم533عامففي.البحتةالرياضياتفيرئيسى

فيهحققكتاباريجيومانتانوساسمهألمانيرياضيات

وحقق.الفلكعنمنفصلكمجالالهندسةاستقلالية

الجبر،فيتقدفافييتفرانسواالفرنسيالرياضياتعالم

.أم195عامنشرالذيكتابهفىهذاوظهر

السابعالقرنحلولمع.العلميةوالثورةالرياضيات

الطريقةونماءالرياضياتاستخدامازديادساهمعشر،

ففى،المعرفةتقدمفىجذريتغييرإحداثفيالتجريبية

كوبرنيكوسنيكولاساليولونيالفلكيألفام435العام

-الأرضوليمست-الشصم!أنفيهب!تالفلكفيقيماكتابا

فيمتزأيدااهتماماكتابهوأحدث.الكونمركزهي

حركةدراسةفيالأخصوعلىوتطبيقاتها.الرياضيات

عالمنشرأم416عاموفي.الأخرىوالكواكبالأرض

للوغاريتماتاكتشافهنابييرجونالأسكتلنديالرياضيات

كتلكالمعقدةالحساباتلتبسيطتستخدمأعدادوهي

جاليليو-الإيطالىالفلكيووجد.الفلكفىالمستخدمة

القرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةفىعاشالذي

لحركةكثيرةأنواعدراسةيمكنأنه-عشرالسالغ

رياضيا.الكواكب

كتابهفيديكارترينيهالفرنسيالفيلسوفوبين

الأمثلالنموذجهيالرياضياتأن،أم637عامنشرالذي

الدقةمقدارالتحليليةللهندسةابتكارهوأوضح،للتعليل

.الرياضياتبهماتزودنااللذينواليقين

أحدوهوفيرما،دوبييرالفرنسيالرياضيوأسص!

كما.الحديثةالأعدادنظريةعشر،السالغالقرنعلماء

نظريةباسكالبليسالفرنسيالفيلسوفمعاكتشف

المتناهيةالكمياتفيفيرماعملوساعد.الاحتمالات

والتكامل.التفاضلحسابأساسوضعإلىالصغر

اكتشفالميلاديعشرالسابعالقرنمنتصفوفى

التفاضلحسابنيوتنإلممحقالسيرالإنجليزيالعلامة

الكتابفيهذااكتشافهإلىإشارةأولوكانت.والتكامل

والفيلسوفالرياضيكتشفوا.أم687عامنشرالذي



الرياضياتفيمهمةتواريخ

وطوروا.العشريالنظامالمصريينقدماءاستخدم.مق0003

راضي.الأمساحةوتقنياتالهندسةدحمذلك

التيالاستمفاد،طريقةالكندوسيإيودكمس!ءصف.مق037

التكامل.لحسابصكدت

المنطقي.الاستنتاجمستخدماهندمسيانظاماإقليدسأزشأ.مق003

فينقطةهيئةع!المرسوموالصفرالأرقامظهرتم787

الهندية.الكتفيتظهرأنقبلعربيةصزلمات

.مرةلأولالاسمهذاالجبرعلمعلىالعربأكللق2أم083

للإشارةمرةلأولالأصممصطحالخوارزمياسضحدمم835

له.جذرلاالذيلا!دد

التحليليةالهندسةلبساتأولىالعربالرياضيونولمنححعم888

الجبرية.المعادلاتحلفيبالهندسةبالاستعانة

فيأ!ولراضعصوترم!لدلاالجيبالبتالىاء!تعملم219

.مرةلأولالزواياقي،س

فيوالمجسمةالمستويةالهمدسةالعربالرياضيونا،حتغلمهـ921

التارلقفيمرةلأولالضوءبحوث

الحمسةالأجزاءالعرليةمن-باثمن-أديلاردتم-جمام241

لذلكونتيجةلأقليدس،العناصركتابمنءشر

أوروبا.فيحيدامعروفةأقليدسأعمالأ،نحمحت

العربية-الهنديةالأعدادنظامادخل.الميلاديعشرالثانيالقرنمتصف

.الحسابفيالخوارزميكتابلترجمةنتيحةأوروداإ!ث

لأخطاء-مرةلاول-الانتباهالطوسىالديننصيركتأم522

.المتوازياتفيأةلميدس

الش!رية.الكسورالكاشيالدينغياتا.خترعم7931

رموزامرةلأولالقرشيالحسنأبوالقلصاديوضعم6541

.الكلماتعنبدلأالجبرلكلم

اشارتيهوكيفاندرالهولمديالرياضياتعالمادصتخدمم4151

الجرية.الصيغفيمرةلأول)-(والطرح)+(ا.لجمع

حساب،ريجيومونتانوسالألمانيالرياضياتأسمعاأ!!س!ام533

الفلك.عنمستقلكفرعا،اضلثات

الرياضياتفيكتابأولكاردانوججرولاموأفأام245

ا.لمديثة.

الرياضياتفى)-(المساواةإشارةركوردروبرتحلا:أام557

مساواةأكثريكونأديمكنشيءيوجدلاأنه"حتقدا

المموازية.الخطوطمنزوخكلن

تساعدالتى،اللوغاريتماتفياكتشا!هنابييرجونقترأم416

.الحساباتتبسيطؤئي

التحليلية،الهندسةفياكتشالهديكارترينيهقترام637

للتعليل.الأمثلالموذجهيالرياضياتانكلقررا

منكلنتر.الميلاديعشرالسابعللقرنالتاسعالعقدمنتمف

بصورةليبنتزولهلموحوتفريدنيوتنإسحقأحسيرا

التفاضلحسابفىاكتثمافاتهماءصستقلة

والتكامل.

حتىالتقريميةالنسبةقيمةبحسابلتحاربأبراهامقامام717

عتسرية.مزلة7ما

944ضياتيالرا

742

763

بداية

بداية

854

881

ام

أم

لقرنا

العقدا

1م

1م

ام
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جولدباخ:بحدسيةعرفماجولدباخكرلستينوضع

ولا.أوليينعددينمجموعهوزوجيعددكلأنوهو

لإثباتالرياضياتلعلماءمفتوحةالحملةهذهتزال

خطئها.أوصحتها

حتىكانوقدالوصفيةالهندسةمونيىجسبارتأدحل

السمكريةالاستخباراتفييعملأم597عام

الفرنسية.

كارلالرياضياتعلماءعمل.ا!ليلاديعشرالتاسع

لوباشيفسكي،نقولا،بوليايويانوسجوسفريدريك

إقليدية.لاهندساتتطهويرعلىمستقلوبشكل

تطويرفىباحتشار!زبدأعشر.التاسعالقرنمنلثالث

الحاممبة.الالات

فورييه.تحليلفورييهبابتعستحينأدخل

الزمر.نظريةحالواإفاريستأدحل

.الرمزيالمنطهقفينظامهبوليحورجنشر

ثلاثةفيالمتجهاتتحليلجبسويلاردجوشياهأدخل

ألعاد.

نظريةكانتورجورجطور.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

للمالانهاية.الرياضيةوالنظريةالمجموعات

المجموعاتلنظريةالمسلماتطريقةزيرميلوإرنستطورام809

.مسلماتومسبعمعروفتينغيرعبارتينمستخدما

كتابهمارسلوبرتراندوايتهيدنورثالفردنشرام9أ-01913

الفرضياتكلأنفيهوجادلاالرياضياتمبادئ

.المسلماتمنقليلعددمناستنباطهايمكنالريافحية

الرياضياتفيالحدسيةالحركةبرلور.ح.ي.لبدأم2191

التيالرياضيةالبنيةفىالأساسالطيعيةالأعدادباعتبار

حدسيا.إدراكهايمكن

للحبر.المسلماتطريقةنوذرإيميدشرم1291

جودلكورتأثبت.الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتبداية

يمكنلاجملايحويالمسلماتمننظامأيأن

إثباتها.

حاسوبوهي"!تورجآلة!لمدوصفاتورنجألانقدمام379

ذأتالمسائلحميعبحل!ومأنيمكنتخيليآلي

الحسابية.الصبغة

إلىالحديثةالرياضياتدخلتم0691وعامالخمسينياتنهايةمع

.دولعدةفيالمدارس

المعيناتمننوعينمنمكونةتبليطةبنروزروجرطورأم479

هذهأنبعدفيماواكتشف.الأنماطمتكررةغير

نوعلنيةتعكسبروزتبليطاتتدعيالتيالتبليطات

.المتبلورةوشبهالمتبلورةالمادةمنجديد

أسسعلىالمبنيةالحواسيبظهرتالعشرينالقرنسبعينيات

.والعلوموالصناعةالتجارةفىواستخدمت،رياضية

الفراكتلية،المنحنياتالرياضياتعلماءمنعددبحثم0891

الهيولية.الظاهرةلتمثيلاستخدامهايمكنبميةوهي



ضياتلرياا054

للتسليةمسائلحل

رياضيةمهاراتأممتخدامالتاليةالمسائللحلولالتوصليتطل!

هووالمطهلوب.للحالاتالدقيقوالتحليلالتعليلتشملهامة

.المعطاةالحلولمعالحلمقارلةثمالمسائلهدهحلمحاولة

عليكوعرضالمتحدةالولاياتفىتعملكتإذاتحتار؟راتأي-أ

0061هـ0يبدأراتاتعصل!لم،"أيهما،سألك.للرافحياري!رئيسك

سويلصروراتاأمدولار،008قدرهاسمويةزيادةمعالمسةفىدولار

الحياريىأيدولارا؟002قدرهاسنويةلص!وريادةدولار008هـ0يبدأ

أعد.رأتبايحقق

الشين.سلعددالرأت!حياريليهتينحدولبعملورا

2الحياراالحيارالمسة

دولارا00162-0082+0008دولارا100016السة

دولارا00017-0086+0084دولارا200681السسة

دولارا00781=0009+0088دولارا300761اصسمةا

دولارا00681-0049+0029دولارا400481السمة

الحيارراتصالسنةفيدولارا002ممقداريريدراتباالشاليالحياريحقق

.لأولا

منكبيرالوحالديكأنتخيل:الورقمنقليلةررمة-3

ضعتمنصفينإلىاللوحقص.سم،،،،أسمكهالورق

الآخر.فوقواحذاالنصفين

الأربعالقطعضعتملصفينإلىواحدةكلالقطعتينقص

إلىقطعأرلعمنالمكونةالرزمةقصثم.واحدةررمةفيالاتجة

أنكافرض.واحدةرزمةفيالناتجةالثماليالقطعوصعنصمير

نصفينإلىالرزمةقصإلىوصلتحتىالطريقةبهذهواصلت

.واحدةرزمة!يالناتجةالقطعتضعمرةكلوفى.مرةحمسين

النهائية؟الرزمةارتفاعيبلغكم

بعدقطعة2*2و.الأولالقصبعدقطعتانلديككادإدا

فإنإذن.التالثالقصبعدقطعة32أو222*2و.الثاليالقص

لفسه2العددضر!حاصل.الخمسينأعصاسعدقطعة.2لديك

هاكولأن26،1.1"""،...ر...،...يساويمرةخمسين

علىأعلاهالعدداقسمالواحدالسنتيمترفيالورقسقطعةألأ...

فيالأمتارعددولتحد،الررمةفيالسنتحيتراتعددلتجدألور

عددعلىولتحصل،مائةعلىالسنتيمتراتعدداقسمالهائيةالرزمة

لمعرفةبالدهشةتصابقد.ألفعلىالأمتارعدداضمتراتالكيلو

كم.11لم000.062حواليهوالنهائيةالورقرزمةارتفاعأن

.الأخرياتمنأقلوتزنمزورةاحداهاأنتعلمأنكإلا،متماثلةتبدوأنهامنوبالرغم.وثسينةنادرةلقديةقطعتسعلديك؟المزورةأوجد

؟المزورةالقطعةصالكشفيمكنككيف.فقطمرتينالميزانمستخدما

ثلاتإلىالقطعقسمأولا،

محموعةكلفيمجموعات

قطع.ثلات

!

مقابلالمجموعاتمنواحدةزد

المجموعتانتساوتإذأ.أخرى

ضسالمزورةفإنالوزنفي

تزنها.لمالتيألمجموعة

!

!

يدألمجموعتانشساولمأذا
ضمىالمزورةالقطعةفإنالوزلى

ورناالأخفالمجموعة

يصالتيالمجموعةف3

.المزورةالقطعة

!

المجموعةهذهمنقطعتينزن

تساوتإدا.الأخرىمقالل

هيالثالثةالقطعةفإنالقطعتاد

.المزورة

!

!

فإنالقطعتانتتساولمإذا
ممطوزناالأخفالقطعة

.المزورة



نأيمكبئالأرضيةالكرةلممالحعلىنقاطأو!طةأيت3ثبدأ؟أل!-4

إلىمتراكيلوعشبرينقسيرثمالجوب،إلى.كيلومترأعشرينقعسير

عندثانيةنمسمكلمجد،الشمالإلىمترأكيلوعشريىتسييثمالشرئ،

القطبقوالقديماللعزهدابرالحاهـيةالاجابةمنهـهيا.،بدأتالتىالنقطة

المكرة!صطيحعلىالنكاطسمتناصيةلاأعدادأهالىأنوالح!لةالشمالي

السيرسها-تبدأيمك!أ)،الأرضحية

الكرةم!سص!حولعرضخطدأئرةالإستوإءضريضعنفلئاع

محيطفمانالإستواءبخطبد!كاحنوزر!اوشمالاأحدرسعفاذا،إلارضصة

المقالبين.إلىيصلىحتيالدحمعرفىتدريجياتأخذال!سضخالوطدوإئر

سلالثربكلاماسراكيلوعشروفىمحيطههاعرض3خطدإئرةتوحد

عشرينبعدع!ثاتيةعرضخطدائرةأيصاوتوجد.الحنوليالقيطهب

علىنق!أىعندبالسيرالبدءيمكنك.الأولىالدائرةأطشماكيلوضمرا

أصغر.ىائرةعلىنفسكلتجدجتوئاكيلومتراعترينتىير.الثانيةالدأئرة

مرةت!سيرأنك،يمعى-الدإئرةحولشرقامن!أكيلوعث!ريم،تسيرثم

محشرينيساويهدأالعرضخطعئدمحيطهاالتيالأر،نمكمية،الكزةحول

البدابة*تقطهإلىثالهيةفتعودشمالاكيلومترأعشرينفيرضأمترا.كيلو

ح!--حسحى

كاص!ص!محيطههاعرضخط7لرةد

صلم!كيلو!ترأ3،

/لمكرصسص---ح!1!

لملمممر!لأعرانحررخطداكرة
"لقط!دي!!!اأاررائرةكيلومترا،2

،ءكلا!!!ازممي؟الداخلية

لأطء!ح!قصسء/؟،ص

ص!نقطهةأىمزاالسيبربمكق

ط!!-!3-صكصصس)لمعنا-حيهالدائرهفي

نقاطثكوقيأنيمكقرالمىالأخرىالنثاطمنمخمهكيرعددأيضايوحد

حصمسةبمحيطالجنوبيالقطبمنبالهقربعرضخطوائرإ1فتوجد.البداية

نقووأيم!عدفمدءاوهكذا.وكيلومقرين،كيلومتراتوأربرسةكيلومترات

نفصلاخذأنيمكنكالدرأئر،هدهمنأيشمالكيلومتراعشريرربعدعر

عشرينتمحدنغطهمنبدأتأنكلحفرضفمثلا،آنفا.وص!صاالياسميره

عشرينئمجوئا.كيلومحنر!حيطهاعرضخطدائرةإ،شماك!لوصتيرأ

ثممر"ءعشرصشالدإخليةالدأئرةحولتسيرأنبنبمعى،--ممئه!رقاكيلوس!ا

علبىالبدإيؤلمقطهعدقينفسكتحدشسايأ،كيلوممئو!ينعشيالسيرولعد

الخارحيه.الدائرة

صديقكيحدثكيرح؟من-5

يدكرأت6توحد.لعسةفىأحمد

كرةأحذاللاعبيستطيعإناء.

واللاعب.دورهيحينعسدماواحدة

يمورالأخيرةالكرةيأحذالذي

فرصةصديقكأعطاكإدا.لاللعبة

يرب!فمن.وقبلتلاللعبالبدء

دلكهوالرابح!اللاعبخيار.بأفضلسيقوملاعبدلأدلنفرض

الذيهوالرابح!إروعليه.كرتانأوكرةتتبقىعمدمادورهيكودالذي

فإد،واحدةكرةوأحذتالمادئكنتإدا.كراتثلاتلخصمهيترك

سيكودإنهأي،تلاثلكويتمقى-كرتينيأحدأنيم!نهصديقد

فإنالأولىالمرةفيكرتينأحدتوإدا.دورهي!يئعدهـ،الرابح

كراتثلاتلكسقىثانيةومرة.واحدةكرةأخذيى!يعصديثك

.المباراةمحتخحرفإنكالسسعرضهقهلتإدالذلك.الحالرهوويكون
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،!-!ج؟،!ءررورلمرلألأ؟1،؟!"،*لمء؟!في؟كاص؟،ركا،11لاىكس؟ءأ!ء"

!!هدف!ا،ك!ى!ا؟؟أ!!الم!ي!بم!،أ،كت!49،ء!!،البفترالأ!/لمءبم!بمهبيماآآ؟3ر

كابم!باثهـهنيهئيفيءك!لم!ئ!إثتر!يؤ!،ولالؤ"أك!الإلمحن!وج!ال!والأسنفخؤآ"كأالمئزصاكأ!هأ،

1!!فبر،جع\أ!ببمءبرض!ذ%،"!"!هب!جمت!"كلؤو!كا!،بمم/كالئثنءآئمؤل!وو/لمع

!صغاالإجيركرر:*!ا!بهغ/ءطثبم"ع!كلزقيء!كايمئلألؤ3/بريجصئلبئ"ير،!أ؟بمهو؟فى"

لهبئلآ!الأك!ئيجمم4فيئرأبالجثي!كئ!أ"ين؟ءتمئهالكثي،كثثولم!1/بمهئ!"لهفيهقئنلإالمد!ئ!لملم!ئه!ث!!

"!ء!كف!*?أ،،أ!الث!ح!شر!رلمهاليئخبه!بهطهثهرو!ث!!ال!!هح!ر!حبمس،بم!ص!رنمف!ع!جممد.كد*!م!عرك!ئثاكرو،

ل!"،!ء!ل!الهلفث،ل!ر-3؟!/!

"!ثثي"ىقييم!"لإءحمثثرك!أل!يمالئبثمب!فتهؤ"ا!!علمءرىالجئكلبمالهدكبءكأكأ4صصكلس،لمبثثيسآ!بهث!وو

كاى!"3ءء1؟ء"!!?،،،س*،كا"كا،!كا?،،!،

!؟!!أ!رز،!!*؟س؟ء،!؟!،كا"!أ!؟!،ء!!!أ،لم!لإ؟!الئيفىكظجئم،آلإي!الك؟؟*لح،؟كالغع

3؟ثرج!!اش!؟*!نملح،إلم:كتبزيلآخاممثئلإخؤموغ!ألأ!ف!ووتم!الإئهبركىكاأ؟"أو!يم!و؟جمئزأ"أ

ثجإءئن؟جم!هبئكالإإلبزجمي!!!تو؟!أئمقئهث!إكئىأإلمئببئؤبم!"بمجارالهيذكعئتوركاإلمجإكأ،

!أ؟!!بر!وث!ابهثابميهثيا!!ءثجتمائلإ؟ئرج!أيمئهثرثؤكبهخرو3في!"أ"،كا/كا!بمببمءجمفيف!

!ءا!3"!3*!!رز*،+!!!؟لم*!!،!كا/،،،،لمث!حمىك!به!ء9!بهماكا*ألمثبها*إلمعئرئاكألآ!ء،ل!ا!ي9ى

!!؟!*قىءا!*!!؟لم1*3/،"كاءىكا"،حث!ءأ?*ا?س*،/!كاأاس!!!،رأ،ع،،ألاكيم/،،ءألمكأكأأ"!كا،

"ق؟"!ئم!ؤ!ا!%و!نكو!لأأ!ولي!!!الثثو!ا!"!9ى!أ"/!،؟ر"!!"!/!أ!خ"ا!!"!"لم""!لمأ

اكا،!،!أ!"،1كا!ىهـ!كا1كا!*كاءوكا،أ!أ!!!وكاأج؟،بماد!/!كا،"!،/

ير؟كااء-"كأ*!لآ؟"كاى،؟كا"؟*ءكا،ل!ىءكا،،،ءلم!،،،1،ر،!*بم،،

اإئر!؟ا!*أكأءى!س"،كا!"كا!ررغ!!!ك!بؤ،ءإخيم،ءإ،!!%ألآ؟"!لملإابالمقابهوق"!"كا،أء*لم*تمث!جلإ

*كا!كا!ا!1!!!ء*كا!،!!كاء،!!ىر،،لمكار"،ر،!*،،ا

لم""لم!"!!**ءو!،براى!كااكا!*!!*؟؟لمج!لالم3!?ء،!*،؟كبهكلزك!لكثمجر؟*ءكأكاالي!ثن،كاكاى!،أ!،/ءئح!كا!ى

كا!كاء،"ع"،1،كا3كا،،كاأ*كا/!،ر//*ا!

و!!"،؟،،؟كاتج!"!*؟ر،،،أبمبزقي؟"!ا؟!%أ،ثنج؟!*!*ءا،*،"!؟؟ثزبميماقي!ا،بيبهئن،"،،!/ج!كالآكالم!"أر/

،وا33ء*ءى*/!،!كا،!كااسجوبر!*،!لم"كاكا!ء،ء*ء،*،*كا"،/،كا"ء!،لآ!ك!،دلميئئدكا،،"،"!،ا3ء!ع،"ر،

ل!كح!و!إبهه!؟ئالمئمبروء!"سكا!!كاكبنثهحثماكرر!أث!بر:لمجكئخ!ثووزر،آئرالأهوكامم!ئيا"!!بميلأ

؟*ء،"ء؟ل!كا،!؟!اسص،كاء،،،،كا/!ل!وأغا!،؟ثخههلفثزإ

أث!ح!/و!!لأ*رإبوك!!!!!لبهئن!نلأكاا11ض*!!ثهثهيا!كش!بمهئر؟كأ!أ،يجهدممل!/؟،،؟ى!كا

ث!ثبئ1أ9ثفغ!ثيشث!ه!لألمالمحخثال!ق!ير!اجمفح!ئرلم؟،،في،ل!؟إث!جثلكئنأ4!ث!لإضثى،لأ،

كا!،عكا"ء،!ل!!-ءخل!،،،كا!،!،!*،!ر/!أ

ىكئئ!!إلثي!ءع!كك!ريرء3ء!!ور!زئم!غإكركثؤ،الظئفهـغابخ،إقى/،لمئهيبثثرئم!مبببهي!

لأ؟؟!برفو،!المثبثايمدفيء؟ألمفئوك!كته!"ي!ع3يرتمرأأكيبر!"ع"!!كا!أءرككلج!ضلل!غهجل!

/!ع1،":،،كا4!ءاى!أ!،"*ء!"ى*!لمل!كاكاكا!!"،!!!"كأأن%إبزكثبتثا2أيث!كالثر!أبخاثر)؟لم

ؤالإكئهبئر،لأألزكلأ3!!ظيخضبهمع!الأ!حثهإفيإثئيثهبهههإكز4!ا9"لم!دلأئممثئ!ئببهول!بزء،/

كالم!ح4!المقج!ي%لم!ههيمءبما!!فنهزف!،أبقبركثي!بمفيأألمرنر"أبمق،،المبهعئز!نلول!

فبئ!ثه!ب!تن!ث!!ا،؟"9براأي!ء؟ثمثهئ!جثرظهبفأتج!ايمئيقيلبربماألطبئف!وأ"!كاثعلئثير//فيفثثث!ى،أ،

جلم،لملا/؟كا،؟أ/؟!لأ"ء"أشع!ج،؟؟ل!!!ر/"ق!4أر،كا؟!؟؟!لم!"!،،"/ء؟لآ!1،ع*لآ!لم،كال!!رلإ!،!،9!بما!ثئ،

الظييتء.

!صهود

ج*!

ل!ب(لأبي!4

خالطييبقلأبهفهروالطتلببئ3إأكضيا،ريجيدلىالأخصز4إلالقميلبس!

كا.اصورلااكا*ا**"ير2كاككالآأ،أيلثحدهذأ!طكجلساقيآللذأرهماإسو2أكا

أيظقيمالدخا!ك!كالب!بيآتالجيم!معرزأس4)إكللمق!اخكطماص،ا!يخالمثثد

إكألمحويهلفتتاع،بمبقاأرر،سكاآنمتهثدفئليطب!حت!!!نيالمطقمويبلثى،لاشفهرو!

كعبهدبلأييفني4إلالب!بكابافى،عل!3،فيأ*كاالمقطىيحنلالمبنيالطمبا"ف!13لم

المميرزالطيهتمئي!!ؤالأسو9اينطفغآلال!بلإترو،3:إفيننع)دأالمدور!حملىأز

ل!ءالمط!بيى

الأبلأ

*الل!يم

كهث!7آلأكممز

جمم،لإءكضيزر!؟
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مستقل-وبشكلكذلك-لايبنينفلهلمغوتفرينالألماني

،ام067عاممنتصففىوالتكاملالتفاضلحساب

.أم686وأم684بينمااكتشافاتهونشر

خلال.الميلاديعشرالثامنالقرنفيالتطورات

قدمتعشرالثامنالقرنومطلععشرالسابعالقرنأواخر

إسهامات-شهيرةسويسريةعائلةوهي-برنوليعائلة

عملابرنولىجاكوبقدمفقد.الرياضياتفيعديدة

نظريةحولكذلكوكتب،التحليليةالهندسةفيرائدا

الهندسةفىكذلكجوهانأخوهوعمل.الاحتمالات

بننقولاوساهموالفيزياء.الرياضيوالفلك،التحليلية

بندانيالواستخدم،ألاحتمالاتنظريةتقدمفييوهان

اهتزازوخواصالموائعحركةلدراسةالرياضياتيوهان

.لأوتارا

الرياضيطورعشرالثامنالقرنمنتصفوخلال

نأوبينوالتكاملالتفاضلحسابأويلرليوناردالسويسري

عالموبدأ.عكسيتانوالتكاملالاشتقاقعمليتى

القرننهايةفيلاجرانججوزيفالفرنسىالرياضيات

علىوالتكاملالتفاضلحسابلتطويرالعملعشرالثامن

فيمستخدماوالتكاملالتفاضلحسابفطور،ثابتةأسم!

الهندسيةالفرضياتعلىالاعتمادمنبدلآالجبرلغةذلك

حولها.الشكوكتساورهكانتالتى

العامالتعليمنطاقاتسععشر.التاسعالقرنفي

التعليمفيأساسياجزءاالرياضياتوأصبحتكبيرةبسرعة

القرنلرياضياتالمهمةالأعمالمعظمونشرت.الجامعي

أدريانالفرنسيالرياضيوكتب.كمراجعالتاسععشر

القرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةفيليجندرماري

حسابفيوبحث،مهمةمراجععدةعشرالتاسع

فيونشرتالأعداد.ونظريةوالهندلحسةوالتكاملالتفاضل

حسابفيمراحمهمةعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

اوجستينالفرنسىالرياضياتلعالموالتكاملالتفاضل

الفرنسيالرياضياتوعالمكوشيوأحرز،كوشيلويص!

الرياضية.الفيزياءفىهاماتقدمافورييهببتيمستجين

جاوسفريدريككارلالألمانيالرياضياتعالموأثبت

جذرامعادلةلكلأنونصها:الجبر،فيمالأساسيةالنظرية

إلىالمركبةالأعدادفيأعمالهوادت.الأقلفيواحدا

القرنمنالعشرينياتفيجاوسوطورتقبلها.أزدياد

اكتشافاتهينشرلمولكنهإقليديةلاهندسةالتاسعكلشر

والروسي،بولياييانوسالهنغاريطوركما،هذه

لاهندسات-مستقلوبشكللوباشفيسكينيكولاي

وطورأم083عامنحوهذهاكتشافاتهماونشرا.إقليدية

التاسعالقرنمنتصففيريمانفريدريكجورجالألماني

.أخرىإقليديةلاهندسةعشر

عالمأعمالساهمتعشرالتاسحالقرنمطلعومع

تطويرفيميبمم!فرديناندأوجعستالألمانىالرياضيات

تعنىالتيالطوبولوجيابعدفيماوسميت،الهندسةدراسة

وأبالثنيتتغيرلاالتيالهندسيةالأشكالخواصبدراسة

الطوبولوجيا.:انظر.المد

الرياضياتعالمعملعشرالتاسعالقرنأواخروفى

نظريةوضئأسسعلىفيستراسثيودوركارلالألمانى

جورجتلميذهوطور.والتكاملالتفاضللحسابمتينة

عشرالتاسعالقرنمنوالتاسعالثامنالعقدينفيكانتور

معظمأنجز.للمالانهايةرياضيةونظريةالمجموعاتنظرية

فيعشر،التاسعالقرنفيالتطجيقيةالرياضياتفىالعمل

البدائية.الحاسبةالآلةبايبجتشارلزطورحيثبريطانيا

عالموقدم.الرمزيالمنطقفينظامابوليجورجووضع

نهايةخلالبوانكاريههنريجولالفرنسىالرياضيات

والميكانيكاالأعدادنظريةفىإسمهاماتعشرالتاسعالقرن

الكهرومغنطجسية.الموجاتودراسةوالطوبولوجياالسماوية

العديدأظهر.العشرينالقرنفيالريافمياتفلسفات

اهتماماتهمالعشرينالقرنفيالرياضياتعلماءمن

علماءبعضواستخدم.للرياضياتالفلسفيةبالأساسيات

ولتطوير،التناقضاتمنللتخلصالمنطقالرياضيات

أساسيةجمل)وهيالمسلماتمنمجموعةمنالرياضيات

(.صائبةتعد

الفردالبريطانيانالرياضياتوعالماالفيلسوفانأنشأ

تدعىللرياضياتفلسفةراسلوبرتراندوايتهد،نورث

الرياضيطت!طدئالمشتركعملهماوفي.المنطقية

نأرأواأجزاء،ثلاثةمنالمكونأم(،9-13أ019)

قليلعددمناستنباطهايمكنالرياضياتجملفرضيات

.المسلماتمن

الذيهلبرتديفيدالألمانيالرياضياتعالموكان

المنهجيونويعتبر.منهجياالعشرينالقرنبدايةفيعاش

عملوقاد.القوانينمنبحئامنهجيانظاماالرياضيات

غيرالأبعادذاتالمركبةالفضاءاتدراسةإلىهلبرت

المنتهية.

في-براورليوتسنالهولنديالرياضياتعالموقاد

النالرأنواعتقد،الحدسيةمذهب-العشرينالقرنبداية

لاالتي)المعرفةبالحدسالرياضياتقوانينفهميمكنهم

(.التجربةأوبالتعليلعليهايحصل

عالمبرهنالعشرينالقرنمنالأربعينياتوفى

نظامأيفىيوجدأنهجودلكورتالنمساويالرياضيات

خاطئةأوصائبةأنهاإثباتيمكنلانظرياتمنطقي

حتىصحيحهذاأنووجدفقط.النظامذلكبمسلمات

الاساسية.الحسابمفاهيمفي
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العشرينالقرنخلالالرياضياتعلماءخطاثم

التجريدية.الرياضيةالبنىدراسةفيرئيعسيةخطوات

قدلعناصر،تجمعهيالتي،الزمرةالبنىهذهوإحدى

العناصر،هذهعلىمالعمليةوقواعدأعدادا،تكون

عدةمناطقفىمفيدةالزمرةونظرية.إضرباأوكالجمع

.الصغيرةالجسيماتفيزياءمثلومجالاتالرياضياتفي

علماءمنمجموعةقامتأم939!امومنذ

الكتبمنسلسلةبنشرالفرنسيينمنأ-نملبهاالرياضيات

السلسلةهذهواخذت.بورباكينقولااسمتحتالقيمة

ون!يةالمسلماتنظامباستخدامهايديالتجمالمنحى

.المجموعات

رياضيةمجالاتبرزتالعشرينالقرنوخلال

الحاسوبوعلم،التحليليةالنظمشملتجا-يدةتخصصية

الكهربائية.الحاسباتلتقدمأساساالمنطقعلمتقدموكان

منالحاسوببفضلالرياضياتعلماءتمكن،المقابلوفي

الثمانينياتومنذ.فائقةبسرعةالمعقدةساباتالحىاستكمال

علىالمبنيةالحواسيباستخدامشاعالرشرينالقرنمن

والعلاقاتالطقسحالةلدراسةالرياضيةالنماذج

.أخرىعديدةوبرظمالاقتصادية

الخمسينياتقبل.فياتالرياتدريسفىالاتجاهات

مقرراتمعظمركزت،الميلاديالعشرينالقرنمن

المهاراتتطويرعلىبلدانعدةفيالمدارسفربالرياضيات

خلالالحديثةالرياضياتوادخلت.الأ،!اسيةالحسابية

العشرين.القرنمنوالستينياتالخمعممينياتنهاية

علىتركزالرياضياتلتعلمطريقةالحديثةوالرياضيات

والأداءالقواعدحفظعلىلاالرياضيةالمثاهيماستيعاب

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتوفي.للتدريباتالمتكرر

استخدامفيالتعليمعلىالقائمونا!تحمرالعشرين

المسائلحلعلىوالتركيزالإضافةمعا.لحديثةالرياضيات

اطسابية.والمهارات

الطلابلجميعالرياضياتتدرسالجامعاتتعدولم

الكلياتبدأتذلك،منوبدلأ.ننمعسهبالأسلوب

تطبيقيةصبغةذاتتخصصيةمقرراتزقدموالجامعات

والفيزياء.والهندسةكالاقتصادمجالاتفيللرياضيات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

(.)الرياضياتوالمسلمينالعربعندالعلومأنو

التالية:المقالاتأيضاانظر

ومسلمونعربرياضيون

غازيابنالد!فخر،الرازينيالبوزجا

يوسفأبو،الكندييحيىبنالسموألالبيروني

عليأبو،الهيتماب!الخيامعمرجعفرأبو،الخوارزمي

-حنيفةبوأ،الدينوري

الأمريكيونالرياضيون

بروتيوستشارلزيخمتز،شتامينبنجانكر،لا

جون،نيومانفونولمج!ردحوريا،حيبص

يفيدد،ريتهاوس

البريطانيونالرياف!يون

إسحقلسيرا،نيوتنندبرترا،سلرارلزتشابئ!با

نورتألفرد،وايتهدحوننبيير،تيسونماآلن،تورنج

الفرنسيونالرياضيون

ودالمركيزلاللإل!،بليص،بالمكال

لويسحوزيف،لاجراجرينيه،ديكارت

ماريأدريانليجندر،دوماركي،شاتليه

ودبييرليرما،

الألمانفيونالريا

إيمانويليوليوسرودلصكلوسيوس،فلهلمفريدريك،بيزل

فلهلمغوتفريتلاسنيز،فريدريككارل،جاوس

نزيوهاكيبلى،

آخرونفحيونريا

ردوليونا،شيفيبونا(ئلةعا)برنوليسرخميدأ

غورثفيثالطليموسسقليدإ

كريستيان،يحنزهانجليستايفا!،توريشليردنهاليو،وليرأ

ليسطامشينيزتويراإ

التطبيقيةالرياضيات

الدفاترمسكالف!يالرسمعلم،القياسيالاقتصاد

الملاحةالفائدةوالمقاييسالأوزان

نيةلميزاالقياساالتأمين

سةالهندحةلمسااالخريطهة

الرياضياتفروع

الطهوبولوجياوالتكاملالتفاضلحسابالاحتمالات

الهسدسةالمثلثاتحسابالاحصاء

علم،الحسا!الجبر

الرياضيةوالنبائطالالات

المعدادالحاسوبالحمعآلة

الورنيةالممزلقةالمسطرةالحاسبةالالة

علةذاتأخرىمقالات

المتواليةالحديثةالرياضياتالأعدادأنظمة

المحددالصحيحالعددوالتوافيقالتباديل

الأعدادنظريةوالرقمالعددالمظمتحليل

اللعبةنظريةاللانهايةالتشيزالبوب

المجموعاتنظريةشعبالمايا،التربيعيالجذر

المتسلسلةالخوارزمية

الموضوعصرعنا

فياتالرياأهمية-

اليوميةالحياةفي-أ

العلومفي-ب

الصناعةفي-

التجارةفي



الحديثهالرياضيات454

الرياضياتفروع

الحساب-آ

الحبر-ب

الهندسة-ج

التحليليةالهندسة-د

المثلثاتوحساب

تاريخيةنبذة

والتكاملالتفاضلحسا!هـ-

والتحليل

والإحصاءالاحتمالاتو

والمحطهقالمجموعاتنظريةز

8

-9

01

والدقايمس،،بالساعاتالرم!لقياسنستحدمهالديالنظهامما

؟ىوالثوا

والتكامل؟التفاضلحسا!اكتشفااللدينالعالميناسماما

العماصر؟كتالهفىإقليدسأنجزماذا

والهمدسة؟الحبربينالتحليليةالهسدعةتربطكيص

للحوارزمي؟كتابعنوانم!اسمهأحدللرياضياتفرعأي

التطبيقية؟الرياضياتعنالبحتةالرياضياتتحتلفكيف

يعملودعدماالرياضياتعلماءبهيقومالذيالعملطبيعةما

؟للشركاتاستتهمارير

أورولا؟إلىالعربية-الهنديةالأعدادأدخلتحجص

والمساحير؟،والبحارة،الفلكيين:المثلتاتحسابيساعدكيف!

فيصورةظهورفرصلحسابيستحدمالرياضياتفرعأي

نقدية؟لقطعرمياتتلاث

ادرياضياتدتعدمطريقةالحديثةالرياضيات

علىلا،الرياضيةالمفاهيماستيعابعلىتركزوتعليمها

هذاويستخدم.للتدريباتالمتكرروالأداءالقواعدحفظ

وقدالبلاد.منالكثيرفيحالياالمقرراتمنالنوع

المدارسفيالأسلوبهذاالمتحدةالولاياتأدخلت

اسمبريطانيافيأحياناعليهويطلق.الستينياتخلال

فيأساساالبلاد،معظموقامت.العصريةالرياضيات

وادخلتالمتحدةالولاياتنموذجباتباعوأستراليا،أوروبا

فيالرياضياتعلماءوأدخل.المدارسفيمماثلةبرامج

الجديدةبرامإلتدريسالحكوميةوالهيئاتالجامعات

،جديدةمنهجيةكتباووضعواما،حدإلىسريعةبصورة

تدريبية.دوراتالرياضياتمدرسيمنالعديدواجتاز

مشروعمثلقوميةمشاريعالمتحدةالمملكةفيوأعدت

ومشروعالابتدائيةللمدارسالرياضيا!لتدريسنافيلد

التعليميةالهيئاتونظمت.الثانويةللمدارسرياضيات

قام،الخدمةأثناءتدريبيةدوراتالمعارفووزارةالمحلية

منهاجبتجربةقاموامدرسونأساسافيهابالتدريس

مجالسبدأت،ذلكإلىوبالإضافة.الجديدةالدراسة

سنة18و16سنبينالطلبةتخييرفىتدريجياالاختبار

حواليكانالسبعينياتوبحلول.للامتحاناتبدائلبين

الرياضياتمناهجيتبعالمتحدةالمملكةمدارسنصف

الحديثة.

اختيارفيالتدريسبرنامجفىالرئيسيالتغييركان

دراسةمناهجتكنولم.تدرسالتىالموضوعات

قليلا.إلاعشرالسابعالقرنمنذتطورتقدالرياضيات

المستخدمةهيالفنيةوالأساليبالموضوعاتتكنولم

علماءبعضاعتقدوقد.والتجارةالصناعةفيحاليا

غيركانبأكملهالمدرسيةالرياضياتأساسأنالرياضيات

الموضوعاتعلىالحديثةالرياضياتوركزت.منطقي

العلومأووالتكنولوجياالعلومفيحالياالمعستعملة

،والمصفوفاتالمتجهاتمثلوذلك.الاقتصادية

الطلابواستخدم.الخطةوالبرمجة،والاحتمالات

المدارسوطورت.الرقميةالأساليبدرأسةفيالحواسيب

.الرياضياتفروعلبقيةأسلمأساسلتوفيرالفئاتدراسسة

جديدةموضوعاتادخلتكما.المجموعاتنظريهانظر:

الجبرانظر:.المجموعاتونظريةبوليانجبرمثلالجبر،في

البولياني.

التيأيوكليدأساليبأنطويلةلفترةالتربويونأدرك

أصبحتقد،المدارسأغلبفيمستخدمةماتزالكانت

إلىينتقلونالانالمدرسونوأصبح.منطقيةغيرعتيقة

بصفتهاأو،الفئاتدراسةخلالمنالهندسةدراسة

دراسةهوالهندسةمنالنوعوهذا.تحويليةهندسة

والتماثل.والتكبير،،والدوران،الانعكاسمثلتحويلات

الرياضياتتعلمعلىأجريتالتيالبحوثأثرت

بياجيه،جانالسويسريالنفسبعالمالخاصةتلكوبالذات

بياجيه،أبحاثاكتشفتفقد.الموضوعاتاختيارعلى

فيهايفهمونبفترةيمرونالأطفالأن،المثالسبيلعلى

لايفهمونولكنهمالأشمياء،بهاترتبطالتيالطريقة

إلىهذاوأدى.الأشكالولاالاتجاهاتولاالمسافات

باسممشهورالرياضياتمنفرعوهوالطوبولوجياإدخال

الطوبولوجيا.نظر:ا."طالمطا-"لوحسةهند

إلىالتحويلعلىالمعتمدالإصلاحضعفوقد

قدالانتقادوكان.السبعينياتنهايةعندالحديثةالرياضيات

الموضوعاتيفهموالمالذينالأمورأولياءجهةمنجاء

منأيضاالمقاومةوجاءت.لأبنائهمدرسقالتيالجديدة

للعاملينقبولهماختباراتتنسجملمالذين،العملأرباب

فقدذلكإلىوبالإضافة.الجديدةالدراسةممناهج

علىباللوموألقواالتعليميةالمستوياتفيأنخفاضالاحظوا

منأيضاالانتقاداتجاءتكما.حدثتالتيالتغييرات

الدرالمسيةالمادةإعدادتمالتيالبلادففي.التعليميةالدوائر

الدراسيةالكتبأنوجد،الرياضياتعلماءبوساطةفيها

أطفالعجزماوكثيرا.للتدريسصالحةغيرالجديدة

فهمأوالتعليميةالموادفهمعن،المدرسونوأحيانا،المدارس

يحدثالتدريسماكانوكثيرا.الختارةالموضوعاتأهمية



455لرويروبرت،ريبلي

الإصلاحاتكانتالتيوالممارسةالتعليمطريقةبنفمم!

إزالتها.تحاول

نأالمدرة،منالعديداعتقد،المتحدةالمملكةفيوحتى

التوافقفيصعوبةووجدواالسرعةشمديدةالإصلاحات

فيالتحسيناتمنالعديد،عامةبصورة،بؤبوقدمعها.

بصورةالدراسيةالمناهجعادتولكن.التدريسأساليب

ايإصلاحات.قبلتدرسكانتالتيالموص!عاتإلىكبيرة

انظر:.والمسلمينالعربعئدالرياضيات

(.الرياضية)العدوموالمسلمينال!ربعندالعلوم

السعوديةالعربيةالمملكةفيالرئيسيةالعملةوحدةلادب

قيمةوتختلف.واليمنوقطرعمانسططنةوفي،وإيران

وكلمة.تستخدمهالتيالبلدانفيلاخربلدمنالريال

التيالقديمةوالأممبانيةالفرنسيةالكلمات-هـنمشتقةريال

ملكي.تعني

العربية.الدولعملات:أيضاانظر

(؟موجزة)حقائقالسعوديةانظر:.السعوديالريال

)السعودية(.العربيةالدولعملات

عملاتموحزة(،)حقائقعمانانظر:.لياوللادب

)عماد(.العربيةالدول

)قطر(،العربيةالدولعملاتانظر:.القطريالريال

(.موجزة)حقائققطر

)الين(بمالعربيةالدولعملاتانظر:.اليمئيالريال

"!جزة(.)حقائقاليمن

يرقيبإنجلترا.سسكسمنطقةفيإا:اريإقيرلب

هذاتاريخبدءيعرفلموإنالسكسونء!دإلىتاريخه

أقاليمخمسةإلىآنذاكمقسمةسسكسوكافت.الإقليم

وبيفنس.،ولويس،وهاسنجسوبراميز،،أرثدلهي

الجنوبإلىالشمالمنتمتدالأقاليمتلكحدودوكانت

وقد.لل!لاحةالصالحنهرهأوميناؤهإقليملكلوكان

اسمادس.للإقليممركزابعدفيماششر4مديئأصبحت

كتبها،شعبيةأمريكيةلقصةاسمولئكلفانرلب

عنشحدثشهيرةقصيرةقصةوهي.إيرفنجواشنطن

ينامالشخصهذاالمؤلفجعل.موفقغيرمرحشخص

فيمرةلأولالقصةهذهظهرتعاما.عشريز!لمدة

لجيوفريالقصصىالكتاببعنوانإريىفنجمجموعة

م(.0281-181)9الرجل،كرايون

نيويوركفيكاتسكلجبالفيالقصةأحداثوتدور

فاشل،فلاحوهو،ريبيخرجحيثالاستعمار.فترةأثناء

وفي.الدائمزوجتهإلحاخمنهرباالأيامأحدفيللصيد

ملابصريرتديالحجمصغيربدينارجلايساعد،الغابات

بهصاعداالخمرمنبرميلاويحمل،قديمطرازذات

الرجالمنبمجموعةيلتقيان،القمةمنوبالقرب.الجبل

ويشربريبرفيقيرتديهاالتيتلكتشبهملابسترتدي

.فينام،إنائهممنريب

نأليكتشفقرشهإلىيعود،ريبيستيقظأنوبعد

تلكوفي.الجبلفىنومهمنذمضتقدعاماعشرين

وفازأطفالهوكبرماتتقدزوجتهتكونالأثناء،

يسخرالأمر،بدايةوفي.الأمريكيةبالثورةالمستعمرون

يؤكدهاسناالقريةأهلأكبرأنإلا،ريبقصةمنالناس

الجبلقمةعلىريبلقيهمالذينالرجالأنيكشفحين

هدسونهنريالإنجليزيالمكتشفأشباحهمكانوا

بمغامراته.شهيراريبأصبحثمومن.ورفاقه

بيتراسمهاألمانيةأسطورةعلىقصتهفيإيرفنجاعتمد

فيالمحليةوالعاداتللمشاهدوصفهأعطىوقد.كلوس

.الخاصسحرهاقصتهوينكلفانريب

لانكشايرفيمحليةحكومةمقاطعةفاليرليل

جزءعلىتقع.نسمة51).00سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

اكم.02لمسافةالنهرهذاويمتديبل.رنهرمجرىمن

عبرويمريوركشاير،منالشمالإلىبنينتلالفيويرتفع

فيكليثيرويمدينةوتقعأيرلندا.بحرباتجاهلانكشاير

وصناعات،الأقمشةصناعاتبهاويوجد.المنطقةريف

القرنبدايةفيبنيتقديمةقلعةبقاياوكذلك،هندسية

.الميلاديعشرالثانى

لانكشاير.:أيضاانظر

أحدام(.949-1918)لرويروبرت،ريبلي

ترجععالميةفمهرةاكتسب،الأمريكيينالكاريكاتيررسامي

هذهوتصف.تصدقلاأوصدقالمسماةرسومهإلى

كلمنوالأحداثالحقائقوغرائبعجائبالمجموعة

فيهاينشرالتياليوميةجريدتهمبيعاتوصلت.العالمأنحاء

القراءعددبلغحيثقمتها،إلىتصدقلاأوصدقباب

مادةأيضاريبليرسومووفرتمليونا.08منيقربما

كما.نفسهريبليبهاقامشخصيةومقابلاتلمحاضرات

وأفلامولكتب،وتلفازيةإذاعيةلعروضمادةوفرت

ومتاحف.

بالولاياتكاليفورنيافىروزا،سانتافيريبليولد

فيماإليهأضافثم،لرويروبرتاسمهوكان.المتحدة
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كاريكاتيررسامبوظيفةالعمليةحياتهوبدأ.روبرتبعد

فرأنمسيسكو،سانفىكرونيكلآندبوليستينفيرياضي

أولظهرتوقد-سيتينيويوركمدينةفيجلوبوفي

ديسمبر91فيجلوبفيتصدقلاأوصدقمنرسوم

.أم189

أم(.أ-469)398فونجواشيم،ريبنتروب

ألمانيالخارجيةوزيراعملهتلر،لأدولفالدبلوماسىالممثل

الاستيلاءفىوساعد،ام459سنةإلىأم389سنةمن

إيطاليامعوالتحالفتشيكوسلوفاكيا،وتقسيمالنمسا،على

فيالسوفييتيستالينجوزيفيمصفقةعقد.وأليابان

لالمانياالشرقيةالحدودأمنحيثام،939سنةأغسطس

وقد)سابقا(.السوفييتيللاتحادالتنازلاتبعضمقابل

بوصفهام(-459أ)939الثانيةالعالميةالحرببعدحوكم

فىودرلربألمانيا،فيسلفيولد.شنقهوتم،حربمجرم

بعدةلمعرفتهكانوقدوكندا.أمري!صافيعملثمفرنسا،

معاهدةوقع.الدبلوماسيالمستوىعلىنجاحهعلىأثرلغات

ألمانياالمعاهدةوأعطت،أم359سنةبريطانيامعبحرية

كبريطانيا.الغواصاتامتلاكفيالحق

الفيتامين)الفيتاميات(بمالتغذيةانظر:الرييو!لا!ين.

(.المركبب)فيتامدب

أمريكافىيعيم!،الطيرانيستطجلاكبيرطائراديئ

اسمعادةعليهويطلق،الصغيرةالنعامةويشبه.الجنوبية

!ءصممرشيهريهؤك!يهبزجمملم!ء*يا!-زر!*زو-بر!؟

المعشويتحبةالأراضىيقطكنالحعامةيسبه،الطيرالىلايستطجعطائرالرية

الحنولية.لأمريكا

بينما،قدمكلأصائفيثلاثةله.الجنوبيةأمريكانعامة

أجنحةمنأكبرالطائرهذاوأجنحة.أصبعانلهاالنعامة

النعامةرأسمنأكبرورأسه،رقبتهعلىريح!وله،النعامة

،م5.1الطائرهذاارتفاعيبلغ.النعامةانظر:.كذلك

كجم.25نحوويزن

المناطقمنالخضراءالسهوبفيالطائرهذايعيق

والأرجنتين.وباراجوايوأروجوايالبرازيلفيالجنوبية

بجانبطائرا،03إلى5منمكونةأسرابفيويعيمق

يأكلوهو.والسباحةالاستحماميمكنهاحتىالمياهمصادر

.والحشراتوالجذورالأوراق

يحفرإذأعشاشئا،الطيورهذهتبني،التزاوجوعند

بالق!،جوانبهاويغطي،الأرضفيصغيرةحفرةالذكر

تضعحيث،العشباتجاهالإناثمنمجموعةيقودثم

عدةالعمليةهذهتتكررأنويمكن.بيضةوأحدةكل

03إلىالواحدالعشفيالبيضعدديصلقدإذ،مرات

أنهكما،يفقسحتىالبيضالذكريحتضنثم.بيضة

.بالفراخيعتني

أجعجغرأفيأم(.985-1)977كارلريتر،

الحقيقيانالمؤلسسانوهمبولتهوأنهعلىالباحثون

وعاشفقيرةأسرةفيريترولدألمانيا.فىالحديثةللجغرافيا

وفيهالىبجامعةالتحق،عشرةالسابعةسنوفيلمجيما.

أصدركماأوروبا،عنكتابلرشرنشر،أم408سنة

وقدأوروبا.قارةعنطبيعيةخرائطستبسنفنذلكبعد

سنةالألمانيةالجغرافيةالجمعيةتأسيسفيريترأسهم

توفي.حتىلهارئيساواختيرأم،985

ويمميلريتر،الرئيسيمالعملالأركتابويعد

فقط.آ!ميامنوجزءاإفريقياتناولجزءا،91

ماجمط!واإنجلترا،ملوكمنلثلاثةاسمرشارد

مفجعة.موتةثلاثتهمماتوقد1،.485و9181

ماحكمام(.991-1)157الاولريتشارد

التاربفىالمعروفوهوام(،991-1)918بين

أولالثانىهنريابنوهوالأسد.قلبريتشاردباسم

انضمملكاأصبحأنوبعد.بلانتاجينيتأسرةملوك

وقد،الصليبيةالحملةفىالفرنسيأغسطسفيليبإلى

فشلأنهإلا،القدساحتلالوحاولعكا.مدينةأحتل

ذلك.في

الحملةأثناءالنمسا،دوق،الخامسليوبولدسخطأثار

ليوبولدواعتقلهموطنهإلىعاد،م2911وفي،الصليبية

ثم.الدانوبنهرعلىقلعةفيحبسهوقد.عودتهطريقفى

فدية.مقابلأم491سنةهنريالملكسراحهأطلق



457وأوينالسير،ريتشاردسون

إلىشاردررعاد

،أم491سنةبريطانيا

الحكمفىيستمرلمولكنه

تركبل.فحلىبشكل

أحدوصايةتحتالحكومة

فيليبمعوحاربالوزراء،

سنةفى.نسيالفمأغسطس

أثناءريتشاردقت!،،أم991

الأولريتثاردصبحوأ،ف!ىنسيةقلعةحصار

ماكا.جونأخوه

بريطانيافيرتحشارديمكثلم،حكمهزضرةوطوال

كان.لبلدهحقيقيةخدماتيؤدولمأءمهر،ستةسوى

شهماكانكما،الأحيانبعضفيوقاسياوقوياشجاعا

بعضحفظتوقد.غنائيةقصائدشماعروكذلكوسخيا

.قصائده

عشرعمرهكانأم(.004-أ)367الثانىريتشارد

الثالث.إدواردجدهوفاةبعدالحكمتولىعندص،سنوات

جوانت.جونأخىوابنإدوارد،الأسودالأهـيرابنوهو

لانكاتر.دوق

الحاكمهووكان

حكمبدايةهـذالفعلى

بفرضؤ!امرششارد،

علىأجاهظةاالضرائب

قيامإلىأدىمما،الشعب

تايلوروأتبإادةضدهثورة

أبدىوقد1381.أ.سنة

فيفائقةاعةش!ريتشارد

الثانيريتشارد.ا)!رةتلكإخماد

ظالماريتشاردكان

الجميععليهحقدوقد،يشتهيهماكليمارسوكانمسرفا،

عندماظصه،قصمتالتيالقشةوكانتسلو!ء.بسبب

جوأنتجونابن،بولينجبروكهنريعمهابنأملاكاحتل

هاجمهفقدلانكاستر.أسرةلتدميرمنهمحاولةفي

،العرشعنوعزلهأم993ممنةبجيشهبولينجبروك

مات.الرابعهنريالملكباسمملكاالأ%جروأصبح

اغتيل.أنهويعتقدأسجن،افيريتشارد

جلوسستردوقام(.-485أ)452الثالثريتشارد

سنةبلانتاجينيتأسرةملوكاخرالرالغردإدوالملكابن

الوردتين.حربأنهتثورةعهدهفيثت!لى.أم483

إدواردمات،أم483سنةوفي.الوردتينحربان!:

سنة.21العمرمنالبالغابنهبعدهالحكموتولى،الرابع

علىوصياعينالذيريتشاردوصايةفتبقيوقد

وودأسرةحاولت.العرش

الملكوالدةأسرةفيل،

علىالسيطرةالصغير،

ريتشاردفقضى،العرش

نأرأىوهنا،مؤمراتهمعلى

ويصبحالظروفيستغل

تنصيبهتموبالفعلملكا،

،ام483يوليوفيملكا

الثالثريتشاردذلكعنالبرلمانإعلانبعد

وضعوتم.رسميبشكل

.لندنبرجفيريتشاردالأصغروأخيهالرالغإدوارد

ريتشارد،الملكأبناءقتلتمأنهالمفكرينبعضويعتقد

وفاتهمأمريزالوما.ذلكعلىدليللايوجدولكن

غامضا.

تضايقواالمواطنينولكن،بحنكةبلادهريتشاردحكم

الأقوياء،لانكاسترنبلاءضدهتامر.المدنيةالمشاكلمن

لانكاسترأسرةمنريتشموندشريفتودر،هنريوساعدوأ

فيجيشهوانتصرفرنسا،فيمنفاهمنإنجلتراغزوعلى

ريتشارد.وقتلوا،ام485سنة،بوسويرثحقولمعركة

السابع.هنريالملكتودرهنريوأصبح

وليم.شكس!بير،؟مدينةلانكاستر،:أيضاانظر

ناقد.(م9791-981)3يهإ.ايردر،ريتشا

معنىبعنوانأوجدين،..كسمعكتائانشر،إنجليزي

علمعلىكبيرأثرالكتابلهذاكانأم(.)239المعنى

وقد.اللغةدراسةفيالنفسعلممنأفادوقد.المعاني

الأدبىالنقدجعلمحاولاتهفيرائذارتحشاردزأصبح

النقدمبادئ:مؤلفاتهفيظهركماعلميامساراتحخذ

النقدأم(بم)259والشعرالعلمام(بم)249الأدبي

فيام(.)369البلاغةعلمفلسفةأم(،)929العملى

الأساسيةالإنجليزيةاللغةدراسةفيبدأأم،329عام

058ادعلىيستندالإنجليزيةمنشكلوهي)الضرورية(

تشيشايرفيريتشاردولدوشيوعا.أهميةالأكثرمفردة

يانجلترا.

نوبل،انظر:وودر!.ديكئسونريئشاردر،

ام(.569)الطبجوائز

-ا)987و.أوينالسير،ريتشاردسون

سنةللفيزياءنوبلجائزةنالإنجليزيفيزيائيأم(.9ء9

الأيوني.الحراريالابتعاثموضوعفيلدراساتهام289

لدرجةتسخنعندماإلكتروناتتطلقالفلزاتمنفكثير



يلصمو،نسوردريدشا854

الحراريالتياريسمىتياراالإلكتروناتوتكونالاحمرار.

الأيونى،الحراريالتيارتنتجالتيالمعادلةوتسمى.الأيوني

.ريتشاردسونقانونمعينفلزحرارةبدرجةعنهامعبرا

بإنجلترا،الغربيةبيوركشاير،دوسبريفيريتشاردسونولد

كمبرد!.فيودرس

م(.1671-861)9صمويل،ريتشاردسون

ثلاثألف،الروايةمبتكريأحديعدإنجليزيكاتب

تاريخام(بم074)الففيلةمكافأةأوباميلا،روايات

تشارلزالسيرأم(؟أ-748)747شابةسيدة

الأعمالهذهوتعدام(.75-4)1753جراندسون

عصرنافيللقراءةيجبمماأكثرجداطويلةالأدبية

عظيم.أثرذاتولكنهاالحاضر،

وتشكل،للروايةوجديدةمهمةعناصرجهودهأضافت

غيرفصولآوليمست،موحدةحبكةرواياتهمنروايةكل

،للفكرةثباتاتعطيالروايةفيالخواصهذهولعل.متصلة

المطارحةفكرةأعمالهطرحتوقد.المؤلفتدخلدون

أساسيةفكرةبوصفهاالزواجإلىتؤديالتىالغرامية

ية.للروا

ففكرة.رسائلشكلعلىالثلاثالرواياتكتب

رسائلعلىيحتويكتابمنجاءتالففيلةمكافأة

الروايةهذهنشروقد.رتحشاردسونكتبهانموذجية

وتمتازمثيرا.نجاحالاقتولكنها،مجهولشخص

منقراءتهفيينتقلبحيث،القارئبشدرواياتهجميع

بعد!ميحدثالذيمايعرفحتىأخرىإلىرسالة

ذلك.

.الرواياتهذهوقيمأخلاقياتنقدالسهلمنولعل

رتحشاردسون،عصركتابمنالعديدأعمالهأثارتفقد

ومع.ساخرةبطريقةلهاالأدبيةمعارضتهمعنوعبروا

وخطثابتبشكلالروايةوضعريتشاردسونفإن،ذلك

فيحقيقيينأناسعن،مفصلوبشكلعبر،إذ:رئيسى

الحديتة.الحياةفيعامةمواقف

والزواجللأمنالمرأةحاجةخاص،بشكلرواياتهتعالج

المراةأنكيفيعكمسوهذا.مناسبةاجتماعيةوحياة

فيبرزت-الجديدةالمتوسطةالطبقةظهورمعوبخاصة-

هذهبدأتوقد.المحسوسةالفرديةومشاكلهابذاتهاالمقدمة

النساء،فيهوجدتريتشاردسونأياممنذبالتطورالنزعة

بمشاكلهنوحساسامتعاطفامتحدثا،كذلكأمثالهوفى

حياتهن.وشؤون

بالطباعةالخاصالتجاريعملهبدأديربيشاير،فىولد

فيالناشرينأشهرأحدبعدفيماأصبحثم،أم971سنة

.لندن

المعماريالطرازأثريعك!وهو.ريتشاردسونتصميممنمنزل

الخشسة.الحارجيةوحجارتهبفخامتهوالمتميز،القديمالأوروبي

-أ)838هوبسونهنري،ريتشاردسون

ش!ةيحققأناستطاعأمريكيمعماريأولأم(.886

السبعينياتخلالالامريكيةالعمارةمجالوتصدر.عالمية

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالثمانينيات

يتميزالذيالأوروبيالمعماريالطرازإحياءعلىعمل

الرئيسيالمعماريالطرازأصبححيث،الدأئريةبالأقواس

أمريكا.فى

ذاتفجدرانها،والثباتبالفخامةمبانيهمعظموتتميز

وصفائحالمتراصالقرميدإلىبالإضافة،خشنةحجارة

أورليانزنيوقربمستوطنةفيريتشاردسونولد.الخشب

عالمية.شهرةوحققلويزيانا،في

.العمارة:أيضاانظر

سكانهاعدديبلغفرجينيا.ولايةعاصمةردتشمورو

منطقتهاسكانعدديبلغبينما.نسمة56030/2

التجاريالمركزوهي.نسمة86ء0462الحضرية

وهى.الولايةفىالرئيسىوالتاريخيوالتعليميوالثقافى

مدينتىإنإذ،السكانعددحيثمنالولايةمدنثالثة

ريتشموندوتعدسكانا.منهاأكثربيت!قوفرجينيانورفوك

التبغومنتجاتالمسجائر،إنتاجفىالمناطقأهممن

خلاللأمريكاالاتحاديةللولاياتعاصمةكانت.الأخرى

عامإلى1861عاممن،الأهليةالحربسنواتمعظم

وسطفى،جيمسنهرعلىريتشموندتقع.أم865

فرجينيا.ولايةمنالشرقيةالمنطقة

التايمز،نهرعلىتقعمدينةتايمزأبونريتشموئد

المناطقإحدىوهىنعسمة،006.541سكانهاعدديبلغ



945ويلسونرونالد،ريجان

القديمةالمناطقوتضمبإنجلترا.الكبرىلندنلمدينةالتابعة

المنتجعاتاحدوتعد.وتويكنهامورششحوندبارنز:وهي

مأهولةمنطقةأنهاكماالتايمز،نهرعلىالواقعةالسياحية

حيث،الملكيتيودورقصربقايابهايوجد.باسمكان

المعالمومن.ام306عامالأولىإليزابيثالمل!4توفيت

قائمةلاتزالالتي،القديمةالمنازلمنعددفي!هاالتاريخية

وأهمها،الجريجوريوللعهدآنالملكةكهدإلىوتعود

بيتالفنيلة؟بيتهاولر؟أسغيل؟الشرفطريوعذاري

البوؤإ.عازفي

ريتشموند.منطقةفىمعظمهيقع،متنزهبهايوجد

-)1833فونفردينانلىريتشهوف،

الشخصياتأبرزمنيعدألماني-!غرافىام(.509

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيالألمانيةالجغرافية

وقد)الجيمورفولوجيا(.الأرضتضاريسعلممؤسسرويعد

إلىشجهأنقبلجيولوجياكانأنهذلكعلىساعده

وحاول،الصينفىالفحمحقولعنكتبالجغرافيا.

وكان،جوبيصحراءشرقيفياللوستربةوجو!.تفمسير

بالملاحظةتبدأأنساالجغرافياأنيرىريتشهوف

ا-لمحقل.فيالميدانية

طنموا.(م6971-2371)يميلىد،ريتئهاوس

الفلكعلماءمنكبيراعالماكانفيلادلفيا،منأمريكي

قام،ام976عامفي.للساعاتوصانعا،،والرياضيات

علماءواستطاع.والشمسالأرضبينالمى،فةبقياس

بينتفصلالتيالمسافةلتحديدقياساتهاستضدامالفللث

ما077عامريتنهاوسأقام.والشصالآ/خرىالكواكب

طورام782العاموفي.الشمسىللنظامدقيقأنموذجا

سكلمصلحةمديرأولوكان.الساعةعملدؤ"زادرقاصا

ريتنهاولروكان.ام297عامالمتحدةبالولاياتالعملة

إلىام197منالأمريكيةالفلسفةلج!!يةرئيسا

البريطانيةالملكيةللجمعيةرئيساانتخابهتم!ماام،976

بنسلفانيا.ولايةفيجرمانتاونفيولد.ام597عامفي

.(لفيتاميناتانواع)أمينلفيتماا:نظرا.فلألرا

تشاردزجونأم(.179-1)988الل!ردرب،

من،البريطانيةالإذاعةلهيئةعاممديرأولكان.ريثولشام

بمنطقةستونهافنفيولد.أم389عامإلىأم279عام

هولت،فيجريشاممدارسفىوتعلمبأسكتلندا،جرامبيان

الحربأثناءوفيجلاسجو.فيالملكيةالفنيةالكليةفيثم

.الذخيرةعقودكلعنمسؤولأريثكانالأولر،،العالمية

الإذاعةلهيئةعافامديراريثأصبح،ام229عاموفي

الملكيةالخطوطهيئةإدارةمجلسرئيسأصبحثم،البريطانية

العالميةالحربأثناءوفي.ام369عامالبحارعبرالبريطانية

.متعددةوزاريةمناصبفيريثخدم،الثانية

سكانهاعدديبامدنها.وأكبرلاتفياعاصمةرلجا

مراكزمنمهمامركزاريجاتعد.نسمة000875

لاتفياإنتاجنصفمنأكثرتمثلوهي،البحريالشحن

الصناعي.

لمئاتلاتفيافيوالسياسيالحضاريالمركزظلتوقد

ريجا،لخليجالجنوبيالطرففيالمدينةهذهوتقعالسبن.

الخليج.فيالغربي)دوجافا(أودفينانهريصبحيث

تجارومنازلحديثةسكنيةعماراتالمدينةفىوترتفع

الوسطى.العصورإلىتاريخهايرجعجميلة

دولةلاتفياوأصبحتأم102عامريجاالألمانأسس

،ام049عاموفىريجا.وعاصمتهاأم189عاممستقلة

منه.جزءاوجعلهالاتفيا)سابقا(السوفييتيالاتحاداحتل

ألاتحادعنلاتفياانفصلتام،199عاموفي

جديد.منمستقلةدولةوأصبحتالسوفييتي

والماخ(.)السطحإستونياانظر:.خليجريجا،

.(-ام)119ويلسونروناللى،ريجان

8191بينماالفترةفيالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيس

مرةأولانتخب،الجمهوريالحزبإلىينتمي،أم989و

وشعبيا،محبوبارئيساريجانكان.ام089عامرئيسا

-ام849عامالثانيةللمرةالمطلقةبالأغلبيةانتخابهأعيد

الديمقراطي.المرشمحمونديل.فوالترمنافسههزيمةبعد

.إلينويبولايةتيمكبومدينةفىريجانرونالدولد

فيتخرجهبعدإذاعةمحطةفيرياضيامعلقاريجانعمل

.ام329عامإلينويفىأيوركاكلية

معمحترفكممثلللعملمؤقتاعقداريجانو!

حبفيهيظهرفيلمأولوكان،أم379عاموودنرإخوان

-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءأم(.)379الهواءفي

التثقيفية.الأفلامإعدادفىوقتهريجانأمضىأم(،459

وظيفةأولريجانشغل.السياسيالحقللمحىعمله

كاليفورنيا،لولايةحاكماانتخبحينأم669سنةعامة

برسمبنفسهيقوموكانأم،759عامحتىيشغلهاوظل

كانلكنه،المهمةالسياسيةللقراراتالعريضةالخطوط

مئ،ام089عاموفى.للاخرينالتفاصيلتنفيذيترك

يرشئنفسهكيلريجانبسهولةثقتهالجمهوريالحزب

رغبةعلىوبناء.الحزبهذاعنالرئاسةمعركةلخوض

الولاياتمندوببوش!،جورجاختيارتمفقد،ريجان



يجايلرا046

نائباليكون،المتحدةالأمفيالسابقالأمري!جةالمتحدة

الرئاسةريجانتولىوحين.الجمهوريالحزبعنللرئيس

فىالداخليةالمشكلاتمنالعديديواجهأنعليهكان

الأولىرئاستهفترةنهايةفىريجانواستطاعرئامشه،بداية

يخفضأناستطاعكما.العاليةالتضخمنسبةيخفضأن

مجالفياما.عافيتهالقوميللاقتصادوأعاد،البطالةنسبة

)مجلسالكونجرسمعريجانناضلفقدالخارجيةالشؤون

تدعوخطةعلىالمبنيالدفاعيبرنامجهأجلمن(النواب

الأمري!صة.المتحدةللولاياتضخمةعسكريةقوةبناءإلى

والاتحادالمتحدةالولاياتبنمحادثاتجرت،عهدهوفى

الأسلحةإنتاجمنالحدإلىتدعو)سابقا(السوفييتي

ولم،المحادثاتلتلكالنجاحيكتبلمولكن،النووية

فيالثورةأخذتكما.اتفاقإلىالطرفانيتوصل

ريجاناهت!اماتمنكبيراحيزاوإلسلفادورنيكاراجوا

السوفييتيوالاتحادكوباكانتفقد.الخارجيةبالشؤون

إلسلفادوروثوارنيكاراجواحكومةتمدان)سابقا(

ثوارتمدالأمريكيةالمتحدةالولاياتوكانت.بالعسلاح

السلفادوريةوالحكومةالكونتراباسمالمعروفيننيكاراجوا

القرنثمانينياتمنتصفوفي.والأسلحةبالمستشاريين

الدفاعيةبالحربالخاصبرنامجهريجانعزز،العشرين

حربباسمالمعروفةالدفاعيةالمبادرةلرنامجفيبالتوسع

المحطاتبناءفيبالتوشعيقضيالبرنامجوهذا.النجوم

عاموفىمنها.الدفاعيةالصواريخلإطلاقالفضائية

السوفييتيالزعيمجورباتشوفميخائيلزارام879

أثناءريجانووبمإلرئيس،المتحدةالولايات)سابقا(

منلديهمامابتدميرالطرفينتطالبمعاهدةانزيارةتلك

كم(005.5-005)المدىمتوسطةنوويةصواريخ

.ال!رضمنتطلق

والمكانةالهيبةمنكبيراقدراوإدارتهريجانفقد

تلكأرباحواستخداملإيرانالأمريكيةالأسلحةبيعبسبب

-سراالامرينكلاوتمنيكاراجوا،ثوارمساعدةفىالصفقة

افتضحماسرعانل!ش-الثوارومساعدةالسلاحبيع

وقدأم869نوفمبرفيالأمريكيالشعبوعرفهماأمرهما

المتحدةللولاياتكانتالذيالوقتفيذلكحدث

.لإيرانالأسلحةبيعبمنعتقضيمعلنةسعياسة

القرنث!انينياتمنتصففيللكونتراالأموالتحويلتم

فيهيفرضالكونجرسكانالذيالوقتدفسفيالعشرين

ريجانوادعىللكونتما.العسكريةالمساعداتعلىحظرا

فىتحقيقواجري.الأموالتلكتحويلعنشعيئالايعلمأنه

تلكلشأنتقريرورفع،م8791عامكونترا-إيرانقفية

ريجانتركأنوبعد.بشدةريجانفيهانتقدالقضية

.أم989عامثانيةمرةكاليفورنياإلىعادالرئاسةمنصسب

فىتطورتالتىالشعبيةالمو!ميقىمننوعالريجاي

البداية،في.الميلاديالعشرينالقرنستينياتفيجامايكا

فيماوأصبحت.لأنفسهمالبلدفقراءأساسايؤديهاكان

إنجلتراوفيجامايكاأنحاءجميعفيشعبيةموسيقىبعد

الأنغامعلىأثرتوقد.الامريكيةالمتحدةوالولايات

.الروكوموسيقىالزنوجوأغانيوالإيقاع

الموضوعاتتتناولالريجايأغانيمعظموكلمات

لفقرأءالدينيةالعقائدأوالاجتماعيالاهتمابمذات

عديدةمراتتكررالقصيرةالإيقاعيةوالانماطجامايكا.

بوساطةتكرروأحيائا،والطبولالكهربائيةالجيتاربالات

لكنمعقداأحيانايكونوالإيقاعالبيانو.أوالأركنآلات

،الروكموسيقىفيالحالهووكما.بسيطةتكونالأنغام

مرتفع.صوتهافإن

الإفريقيةالتقليديةالموسيقىفيعميقةجذوروللريجاي

أمريكاشمالوموسيقىجامايكافيالشعبيةوالمومسيقى

الشعبيةالموسيقىمننوينمنالريجايوتطورت.الشعبية

المتكرر.المطردوروكإسكاوهماجامايكافي

فيجامايكاخارجالانتشارفيالموسيقىهذهبدأت

عازفيتسجيلاتخلالمنالعشرينالقرن!شينياتنهاية

.الريجاي

فينشأحيث،أهميةأكثرهمبوبمارليوكان

قادجامايكا.فيكنجستونمدينةمنالفقيرةالأحياء

وكان،ام469عامألسسهاالتيالندابينمجموعةمارلي

عاموفاتهحتىعالميةشهرةالريجاينجومأكثرمارلي

منبعضوهناكعاما.36يناهزعمرعنأم819

منالمتحدةالولاياتفيمنتشرةأصبحتالتيالأغانى

تأليفه.

-؟).أتيليوسماركوسريجولوس،

وكانتقوميا،بطلاأصبحرومانىقائد.م(.ق942

للوطنيةنموذخاباعتبارهالرومانيرددهاحياتهقصة

قاد،.مق62ءعامفيقنصلا،كانوعندما.الخلصة

)قرطاج(،قرطاجةضدإفريقيافيالمظفرالرومانيالغزو

بلابالتسليمأمرولكنه.لقرطاجةحربأولفيوذلك

قواتهممنقرطاجةأهالىزاد،المقابلوفي.شعروط

وأسرالرومانيينهزمأسبرطةمنسابقاقائداواستأجروا

.ريجولوس

عامنحوروماإلىريجولوسقرطاجةأرسلت

فرضإذابالعودةووعد.السلمشروطومعه.مق942

الرومانيالشيوخمجلسريجولوسوحث.السلامالرومان

يعنيذلكأنيعلمأنهرغمالشروطهذهيرفضأنعلى

قرطاجة.إلىيعودعندماموته



461نجيب،نيلريحاا

فيالتعذيبجراءمنقتلإنهذلكبعدالرومانوقال

ريجولوسكان.عائلتهاختلقتهاالروايةهذهلكن،قرطاجة

عاش!،الحربوقبلغنئا،يكنلملكنهأرستقراطب،

مزرعته.فىبسيطةحياةريجولوس

تتبيلفييستخدمالحوديةالأعشابمنزوعالردحان

مسننةالحلوالريحانأوالشائعالريحانوأوراق.الطعام

إلىتميلبيمضاءوأزهارها

وطول،الأرجوانياللون

سم.03!واليقلساا

مناخرنوعوهناك

يبلغحتىتنموالشجيرات

م.5.2!!اليطولها

الريحانأوراقوتستخدم

وطهى،السلطةالحساءفى

زرعويمكن.اللحوم

منالحديقةفيالريحان

قطعيمكنكماالبذور.

الحلوالريحانلتستخدموتجصيفهاالسيقان

الشتاء.في

البيروني.أنظر:.البيروليالريحانأبو

فيالبريالنبات،الريحانانظر:الحلو.الريحان

الحدو(.)الريحانالعربيةالبلافى

منم(.632؟-أهـ،؟-.)ريدبتريحائة

قريظةبنيمنرجلامتزوجةيهودية!!انتالنضيربني

سنةظلأولأ!4رسولغزاولمابها.باراو!ن.اص:لىيقال

ريحانةكانت،نساءهموسبىوقاتلهم،قريظةهـبنى6

والسلامالصلاةعليهالرسولاصطفاها.السمبيجملةمن

الإسلامعليهاعرضالسبايا.عليهعرضتأز،بعدلنفمسه

بإسلامها.عدبالرسولفسرذلكبعدأسلمتثم،فامتنعت

الاستمراروبينويتزوجها،العتقبين!وس!الرسولخيرها

هووهذا.يمينملكتظلوأن،الرقفا.ختارت.الرقعلى

ا!ج،منظ!تا!ط4رصلعو!ةوبعد.ذلكفيالأقوالأشهر

را!ع.!!اظ!!هاللهرسولفتولى؟ريحانةتوفيت

مح!!.هـور:أفيانظر

-8761هـ،أ935-921)3مينأ،الريحاني

بنيوسفبنأنطونبنفارسبنأهـصينام(.049

وشاعركاتب.بالريحانىالمعروفأبجانياعبدالأحد

فيالمققفساءالفريكةفيولد.لبنانىرخومؤوخطي!

واشتغل،عشرةالحاديةفيوهوأمريكاإلىورحل،لبنان

اشتغ!كما.نيويوركمدينةفيوأبيهعمهمعبالتجارة

درامشه،يكملولمالحقوقبكليةوالتحق.بالتمثيل

قواعدمنشيئادرس.ام898عاملبنانإلىوعاد

وخاصةالمعريالعلاءلأبيكثيراوحفظ،العربية

نجدمثل،العربيةالبلدانمنكثيرازار.اللزوميات

وفلسطينومصروالعراقواليمن)وقتذاك(والحجاز

معهداختاره.وباريسولندنأسبانياوزار،والمغرب

المجمعوانتخبه.شرفرئيسبالمغربالعربيةالدراسات

لقب.ام219عاممراسلاعضواالعربىالعلمي

الريحانإلىنسبةوبالريحاني،الفريكةبفيلسوف

(.المعروف)النبات

العربيةاللغتينفىبمؤلفاتالعربيةالمكتبةأثرى

ملوك،الريحانيات:العربيةمؤلفاتهأبرزومن.والإنجليزية

وغيرها.الحديتنجدتاريخ،النكبات،العرب

:دفترجمته،الإنجليزيةباللغةمؤلفاتهأبرزوأما

وحولالصوفيينأنشودهوكتاب،المعريلزوميات

العربية.الشواطئ

وكان.بالمعرفةوالشغف،والطموحالذكاءعنهعرف

مادشه.الغربفيوينتقدروحانيتهالشرقفييقدر

الناسيعرفأنقبلالمهجرفيالأدبيظهورهبدأوقد

كتبمنأولوهو.الاخرينورفاقهجبرانخليلجبران

فيمتأثراالعربالشعراءبينالمرسلوالشعرالمنثورالشعر

قوله:ذلكمنويتمانوولتالأمريكىبالثاعرذلك

يديفيوالقلبأصافحه

لسانيعلىوالروحأحييه

الزمانأعاجيبأماميفتنكشفأمامةأقف

تثيروكلمة،تخيفكلمةله

مطمئناهادئاسبيلهفييسيروهو

الجنوبإلىالشمالمنالخيريحمل

-1981هـ،ا963-9031)نجيب،لريحانىا

باسمشهرتهذاعت،ريحانةإلياسبننجيبام(.949

العشرين.القرنفيساخرعربيممثلأكبرويعد،الريحاني

منذالقاهرةإلىأبوهارتحل،بالعراقالموصلمدينةفيولد

.للخيولتاجراوكانشبابهبداية

وتزوج،بالقاهرةالشعريةباببحيوالدهأقام

بمدارسفألحقه،ابنهتعليمعلىحرص.تجارتهوتحسنت

بالدرساهتمامهأنإلاذكاء،نجيبأبدى،الفرنسيةالفرير

اجتذبه،الذيالتمثيلبفنوقتهجلوشغلمحدوداكان

وحبهالساخرةوتعليقاتهسلوكهلاحظواقدأساتذتهوكان

.بالصدقتميزهعنفضلاوالتهكمللتقليد
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التيالفرقببع!للالتحاقوسعىبالت!ثيلنجيبأغرم

هوبمسرحهالاستقلالفضلأنهإلا،بهرحبتمالممرعان

أفكار.منيشاءمافيهليقدم

إحدىوهيبيطبكشكشالجماهيربيناشتهر

بتمثليها.قامالتيالشخصيات

القبيحةالعاداتمنتسخرساخرةأعمالآيقدمأنتعود

النفاقمثل،السيئةالاجتماعيةوالظواهرالمتخلفةوالتقاليد

زادالنقد.إليهوتوجهالمجتمعنقائصتعرضوهي،والزيف

حبهكان.الشهيرةعروضهحضورعلىالجماهيرإقبال

المسرحيالنقدعلىفاطلعالدائمةالقراءةإلىيدفعهللمسرح

علىأيضاواطلعالعربيةالظروفيناسبمامنهونقلالغربي

عنتعبيرهعلىحريصاوكان،العربالمسرحيونكتبهما

أحوالهم.تحسينفيأملأوحرارةبصدقالبسطاء

وشخصياتهمسرحياتهخلالمنالريحانىنجيبتألق

،مكانكلفيالعربيةالجماهيرإعجابأصئمحطحتى

وتونسولبنانسوريافيعروضهليقدمإليهافارتحل

منوغيرهماوفرنساأمريكافيكذلك،والمغربوالجزائر

.البلدان

نفسلهاأفلاماقدمحيثالسين!افىنجيبعملكما

بمالبناتغزل؟ال!ستلعبةمثلالساخرالمسرحيالطابع

أبوحلموس.وخيربمفيسلامةعمر؟سى

العمر.منالستينتحجاوزلماوهوالإلمسكندريةفيتوفي

باسمه.مسرحبالقاهرةيوجد

.(م6791ءلفيرياا)ئزجوا،نوبل:نظرا0ئونيير،يحئرر

رقمينظامريختر،مقياسأوريختر،قوة.قوةرلحتر،

الرقمهذاالعلماءويحعسب.الأرضيةالهزاتشدةيسجل

مرسمةيسمىجهازيعطيهاالتيالمعلوماتباستخدام

هزةعنالناتحةالأرضحركةيسجلجهازوهو،الزلازل

أرضية.

ريخترتشارلز،الأمريكيالزلازلعالمالنظامهذاطور

.أم359عام

في،درجة.98المقياسهذاسجلهرقمأعلىبلغ

الإكوادورمعكولومبياحدودمنبالقرب،الهادئالمحيط

تموقد.أم339آعااليابانفيوكذلك،ام609عام

كانتالتيبالادواتهناكالأرضيةالهزاتقوةحساب

حدثتالتيالأرضيةالهزةقوةوبلغت.آنذاكمستخدمة

درجة..18،أم859عامالمكسيكمدينةفى

درجتينبقوةهزةألفمنأكثريومكلفيويحدث

قوتهاتبلغالتيالزلازلأنالزلازلعلماءويرى.الأقلفي

فقطمنهاالقليللأن،ضئيلأثرذات،فأقلدرجاتخممم!

سئدرجاتتبلغالتيالهزةلكن.خطرةنتائجيسبب

وبخاصةالبشر،منكثيراوتقتلكبيرا،دماراتسببفأكثر،

.بالسكانالمأهولةالمناطقفيمركزهاكانإذأ

تساوي،أرضيةهزةريخترقوةعلىرقمكلويمثل

المثالسبيلفعلى.الأقلالتاليالمقياسأضعافعشرةقوتها

قوتهاتكون،درجات7قوتهاتكونالتىالأرضيةالهزة

.درجات6قوتهاتكونالتيالهزةأضعافعشرة

فإن،فقطواحدةقوةلهاأرضيةهزةكلأنورغم

الزلازلعلماءويستخدملآخر.مكانمنيختلفضررها

أرضية.هزةعنالناجمالضررلقياسمتنوعةأخرىمقاييس

لقياسالمعدلميرساليمقياسيعمل،المثالسبيلفعلى

ماتتراوحفئة،12إدىالهزاتتقسيمعلىالهزاتشدة

التيوالهزاتمحسوسةتكونتكادلاالتيالهزاتبين

مدينةفيوقعتالتيالهزاتقوةبلغتهائلا.دماراتسبب

وقد.9والفئة8الفئةبينماالمقياسهذاعلى،المكسيك

منالالافوجرحشسخص،7لأ002موتعنهانجم

المدينة.سكان

.الزلازلمرسمة،الزلزالأيضا:انظر

(؟الز!زل)دراسةالزلزالانظر:.مقياسريحتر،

.قوةريختر،

هر.لماالطيارا:نظرا.فونندريدما،!نريحتهو

روائيكاتبأم(.884-4181)تشارلز،ريلى

الديرروايتهعلىشمهرةنال،بريطانيومسرحي

تعكسمثيرةعاطفيةقصةوهيام()861وا!لصطلى

.الميلاديعشرالرالغالقرنفيللحياةدقيقةصورة

يهاجم،الأخرىوالعشرينالثلاثريدرواياتومعظم

،انذاكمجتمعهفيالمنتشرةالاجتماعيةالافاتفيها

المجانينيلقاهاالتيالسيئةالمعاملةيهاجمنراهفمثلا،

روايته:فيكماالعقليةالمصحاتفىالأعصابومرضى

نقاباتاتحادانتقدكماأم(،)863الموجعالثمن

(أم)087مكانهنفسكضعروايةفىالتجاربن

فيهايفضحوالتيبعد،الإصلاحوقتيمضلمورواشه

عشرينريدوكتب.السجونفيالمترديةالأحوال

واقتباساتنقيحامسرحياتهمعظمكانتوإن،مسرحية

خاصةبملفاتريداحتفظ.لروأياتهسبكوإعادة

وكان،مشاهدأتهكلعنومذكراتهرواياتهبمسودات

متمكناجعلهالذيالأمر،كتاباتهفيذلككلإلىيشير

تقعكانتالتيالواقعيةالأحداثمشاهدأدقإبرازمن

ريدولد.الميلاديعشرالثامنالقرنفىاليوميةالحياةفي



جامعةفيالقانونودرساكسفوردشاير-أبسدنفي

أبدا.المحاماةيمارسلموإنمحاميافيهاأكسفورد،وتخرج

مخرجم(.7691-091)6كارولالسيرريد،

النجوم:منهاكثيرةجيدةأفلاماأخرجإنجليزيسينمائي

خروجبمالغريبالرجلأم(؟)939أعلىمنتطل

الثالثالرجلام(؟9)48الساقطالصنمام(؟)479

ام(.069)هافانافيرجلناام(بم)949

تصويرقاعاتفيعملهوبدألندن،بوتنيمفيريدولد

فارسلقبومنح،أم369عامالاولفيلمهوأخرجإلنج

.ام529سنة

شاعر(.أم689-3918)هربرتالسيرريد،

دواوينفيالمنشورشعرهيتمثلموهوببريطانيوناقد

قصيدةوثلاثونخمسأم(؟19)9العزلالمحاربون:ثلاثة

ألفكماأم(،49)4الحربخلالالعالمام(،049)

بينهامن،والأدبالفنفيالنقديةوالأعمالالمقالةفيكتبا

النثرأسلوبأم(بم)269والعقلانيةالحياليةالرومانسية

إلىرسالةأم(،)329الفنمعنىام(بم)289الإنجليزي

الثقافةمعالجحيمإلىم(،1)629شابرسام

بيوركشايركيركبايمورسيدفيريدولدأم(.)639

فيخدمليدز.جامعةوفيهاليفاكسفىوتعلمالشمالية

.البريطائالجيعق

فىخدمطبيبام(.209-)1851والترريد،

التيفوئيدحمىعلىالسيطرةفىساعد،الأمريكيالجيش

عامالأمريكيةالأسبانيةالحربخلالالصفراءوالحمى

حمىوانتشارأصللدراسةاستشارياوأصبح.ام898

نأعلىالتجاربودلت.الجيشمعسكراتفيالتيفوئيد

النظافةوعدمالغباروأن،للعدوىناقلأهمكانالذباب

انتشارها.علىساعدا

الحمىوباءلتقصيلجنةريدترأس،أم009عاموفى

وأطباءهوونفذكوبا.فىالأمريكيةالقواتبينالصفراء

الجريئة.التجاربمنسلسلةاخرون

جراثيمعدوىلحملالجنودمنالكثيرتطوعوقد

وجميعهمالأطباءمعالمرضتطورلدراسةالصفراءالحمى

وأفادت.الحياةقيدعلىبقوالكنهم،المرضأصابهم

الحمىتنقلالبعوضمنمحددةأنواعلدغةأنالتجارب

انظر:.المرضعلىالسيطرةكيفيةوأوضحواالصفراء

الصفراء.الحمي

الأمريكية،المتحدةبالولاياتفرجينيافىريدولد

الجامعيالطبيبالمستشفىفرجينياجامعةفىالطبودرس

463نجو،ليريد

عامفيالأمريكيبالجيم!والتحقنيويوركمدينةفيبلفيو

.ام875

بينجرتالريدانيةموقعةموقعلأ.الريدائية،

بايطومانبقيادةوالمماليكالأولسليمبقيادةالعثمانيين

جيشهوالتحممصر،علىسليمزحف.أم517عامفى

ضواحيفىبالريدانيةبايطومانبقيادةالمملوكيبالجيش

صركةبعدالمماليكوانهزم.ام517يناير23فىالقاهرة

ودخل.فادحةخسائرالجانبانفيهاتكبد،طاحنة

طومانعلىوقبضوا،اليومذاتفيالقاهرةالعثمانيون

.أم517أبريل23فيزويلةبابعلىوشنقوهباي،

.الأولسليم،الدولة،العثمانية،المماليكأيضا:ان!

طبيب.(م3381-771)8وليم،لمحيرنريلى

للمدانينالكاملةالحقوقلكعسب.كا!أ!متراليوسياسي

ساوثنيوفىللاستيطانالتارلإلمبكرأثناءعنهمالمعفو

ويلزساوثنيوإلىنفيأم،108عاموفيبأستراليا.ويلز

فيالملكيالأسطولمتنعلىالعصيانفيدورهبسبب

وعمل.نهائيعفوعلىحصلام،308عاموفىنور.

عامسيدنيإلىوعاد.نورفوكجزيرةفيجراحافترة

اختبرهوهناكأم،808

للتأكدالبحريونالجراحون

فيعملطبيبا.أهليتهمن

ثم.بوينتداوسمستشفى

وليماللحاكمينطبيئاأصبح

.ماكواريولاتشلانبلاي

صديقاوأصئريدفيرن

الذيلماكواريحميما

بالتماسبريطانياإلىأرسله

ريدديرن.وليم!المالمعفومو!ففىللنظر

ويلز.ساوثنيوفي

الةمخترعأم(.887-081)6!جونلى،ردلى

خفضتالتيالحصاد

،الزرعحصادتكاليف

الحصادعملياتبهذهوطور

مزارعوتمكنأستراليا.فى

هذهباستخدامأمشراليا،

خمسةحصادمنالالة

الأرضمنهكتارات

يوميا.بالقمحالمزروعة

درهامفيريدليولد

ريدلىجونأسقرالياإلىوهاجربإنجلترا



نيكولاس،ليريد464

أديليد.منبالقربللدقيقمطحنةوبنىأم983سنة

.أم843مشةالحلابةالمسماةآلتهاخترع

بعد.فيماأسترالياأنحاءكلفىمماثلةالاتوانتشرت

أجلمناختراعبراءةيستصدررففأنريدلىولكن

سنةبريطانياإلىعاد.ماديةمكاسبعلىالحصول

.أم853

أسقفأم(.555-0051)ئيكولاس،ريدلي

الإصلاحيةالحركةضحاياأحدكان،إنجليزي

العامةللصلاةالأولالكتابجمعفيساعد.البروتستانتية

والأربعينالاثنينالنصرانىالدينوأركان،أم945سنة

التسعةللأركانالأساسأصبحتالتيأم553سنة

محاولتهافيغريجينالليديأيدلاحقا.والثلاثين

لندنبرجفىماريالملكةفسجنته،العرشلاعتلاءالفاشملة

الص!وهدا.أم555سةالخوزقفىأحرقريدلينيكولاس

ريدليفيهأعدمالذيالمكانإلىيشيربانجلترا،أكسفوردفىالتذكاري

ماريالكاتوليكيةالملاصةعهدفى،البروتستانتةلمبادئهماولاتيمر،

ور.تيود

فيحرقهوتم،ام554سنةبالزندقةاتهم.أم553سنة

هيوإحرأقتمكمابأكسفورد.الخوزقفي،التاليةالسنة

نفسه.الوقتفيالبروتستانتيوورسترأسقفلاتيمر،

جامعةفيوتخرجنورثمبرلاند،فيريدلىولد

أسقفاثم،ام475سنةلروشيسترأسقفاأصبح.كمبردج

.أم055سنةللندن

أم(.189-)1851إدواردجونريدموند،

سيامميابطلابارنلستيوارتتشارلزخلفأيرلنديقائد

وصدمبالاعتداليؤمنكان.الأيرلنديالوطنيللحكما

.ام619عامدبلنفيالدمويالفصحعيدتمردبحدوث

وافقالذيفينشنحزبحلوقد.تاريخأيرلندا،انظر:

تدريجيا،الوطنيالحكملتحقيقالعنفاسمتخدامعلى

فين.شنانظر:ريدموند.حزبمحل

وتعلموكسفوردبمقاطعةترنتباليفيريدموندولد

فيعضوا-مرةلأول-وأصبح.بدبلنترينتيكليةفي

.ستيوارتتشارلزبارنل،انظر:.أم881عامفيالبرلمان

الإنجليزية،بركشايربمقاطعةإداريومركزمدينةرلدلج

نقطةقربكنيتنهرعلىتقع،محليةحكومةذاتوهي

ويبلغالمجاورةالقرىبعضبهاتحيطأضايمز.ابنهراتصاله

التيمابلدرهامقريةمثلنس!ة،/474213سكانهاعدد

تيودور.الملكقصربهايوجد

بمدينةالخفيفةالهندسيةالصناعاتبعضوتوجد

الشركاتلبعضالرئيسيةالمراكزمكاتبأيضاوبها،ريدنج

بمدرستهاالمشهورةريدنجلجامعةمقروالمدينة.الكبرى

أوسكارخلد.أم486عامتأسعستالتيالعريقةالزرأعية

ام898عامريدبخسجققصيدةفيريدنجمدينةوايلد

بها.سجيناكانحيث

سىدبلوما.(م5391-0681)ركيزما،نجيلىر

.امأ-219269منذالهندفيالملكممثلكانبريطانى

نابغاكان.بلندنالملكيةالكليةفيودرسلندنفيولد

بالسلكيلتحقأنقبلالمحاماةمهنةفيولامعا

دائرةعنالبرلمانفيمستقلاعضواانتخب.الدبلوماسي

وعين.أم409عامفيوذلكبركشايربمقاطعةريدنج

كبيرعين،سنواتثلاثوبعد.أم019فىعامانائئا

فوقوسفيراساميامندوباعينثمالعليا،المحكمةقضاة

فيوذلكالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيلبريطانياالعادة

.ام719عام

الحياةبمالتلقائيالتولدانظر:!رائسيسكو.،ريدي

(.التلقائيالتولد)لظرية



465الريزربين

دومينيكانيةكاتبة(.م9791-981)4دجينرير،

صورتوشسرا.قصيرةوقصصئارواياتكتبتالمولد

مكانةلتتبوأتؤهلهاببراعةرواياتهافيوالإحباطالتفكك

ولكنالنقاد،ثناءنالتفقدفعلا.بهحظيتمماأفضل

متدنية.ظلتالقراءبينشسحبيتها

بعنوانمرةلأول)نشرتالرباعيةريزرواياتتشمل

ماكينزيالسيدتركبعدأم(؟289الأوفماع،

الخيربمع!باحام(،)349الظلامفيرحلةام(،)319

طويلةأنقطاعفترةوبعدم(.1)939الليلمنتصف

سرجوسابحربعنوانانتشارارواياتهاأوسعصدرت

م(.691)6الواسع

بدومينيكاروسوفيوليمزريزجويندولينإلاولدت

عاموفي.الكريولانظر:.كريوليةوأمويلزيأبمن

التمثيلدرستحيثبريطانيا،إلىهاجرت،ام709

باريس،وفى.وباريسلندنبينوقتهامقسمةقصيرةلفترة

وكتبشجعهاالذيفوردمادوكسفوردبالكاتبالتقت

البنكالمسماةالقصيرةقصصهامجموعاتلأولىمقدمة

المكتملةغيرالذاتيةسيرتهانشرتوقدام(.)279الأيسر

.ام979كا!امفيوؤا!اسد،فضلكمنابتسمبعنوان

وروائيطبيبأم(.698-1861)!حورلهرلرال،

للحركةالأولالقائدكان.للفلبينيينقوميابطلأأصبح،فلبيني

ونظراأسبانيا.عنوالاجتماعيالسياسيللاستقلالالفلبينية

تلكفيالفلإنحكمواالذينالأسبانقام،ريزاللأنشطة

سميت،الاستقلالعلىالفلبينحصولوبعد،بإعدامهالفترة

له.تكريماباسمهلوزونوسطفيريزالمقاطعة

عندماكتبهمابروايتينعالمىاهتمامأولريزالحاز

التاسعالقرنمنالثمانينياتفترةأثناءأوروبافييعيشكان

فيبرلينفىتلمسنىلاروايتهنشرتوقدعشر.

.أم198عامبلجيكافيافىبونشرت.ام886

الأسبانيةالاستعماريةالحكومةلمساوئالروايتانوتعرضت

منالفلبينيينيوقظأنريزالأرادوقد.الفلبينىالمجتمعفي

لأسبانيا.خضوعهم

بعدعلىكالامبا،فىريزالألونسومركادوجوسولد

لأسرةالثانيالابنكانمانيلا.شرقيجنوبكم05

أرزمزرعةاستأجرتالتي،المتوسطةالطبقةمنفلبينية

علىالحصولوبعدالدومينيكاني!ت.القساوسةمنكبيرة

وإنجلتراألمانياإلىريزالسافرمدريد،منالطبفيمؤهلاته

منواحداوكان.الطبدراسةفياستمرحيثوفرنحسا،

وهيليدلاريدادلاسولمجلةكتبواالذينالفلبينيينالدعاة

وكانتبأسبانيابرشلونةفينشرتشمهريةنصفمجلة

الفلبين.فىالإصلاحأجلمنالحملاتتشن

حيثلغاتعدةيتحدثالمواهبمتعددريزالكان

والألمانيةالفرنسيةذلكفىبمالغة،22يعرفكانإنهيقا!

روائيايكنولم.والروسيةواليابانيةوالإيطاليةوالعبرية

وموسيقياومؤرخامقالةوكاتبشاعراكانولكنهفقط،

متمكناطبيعياكان،ذلكإلىوبالإضافةونحاتا.ورساما

ماهرا.ورامياومساحا

عثر،بلندنالبريطانيبالمتحفلبحثإجرائهوأثناء

ديلانطونيوتاربالفلبينفيقديممؤلفعلىريزال

مورجاذكروقد.ام906فىالمكسيكفىطبعمورجا،

كانتأنه،الأوائلالأسبانالعموميينالحكامأحدوهو

عاموفي.الأسبانوصولقبلبهمخاصةحضارةللفلبينيين

بعدالتاريخمؤلفمنجديدةطبعةريزالطبع،ام098

فقد،المشروعهذالتبنيهونظرا؟النصإلىملاحظاتهإضافة

الولاياتبأنفيهاتنبأقرنبعدالفلبينبعنوأنمقالةكتب

الفلبين.علىالسيطرةفىأسبانيامحلتحلسوفالمتحدة

.أم898فيتنبؤهوتحقق

عليهوقبضمانيلا،إلىريزالعاد،أم812عاموفى

فىوقعوهناك.الفلبينجنوبيمينداناوجزيرةإلىونفى

هونجمنأيرلنديةأنجلوفتاةوهي،براكنجوسفينحب

كو!.

الرصاصبقلمتخططةرسومارسم،نفيهفترةوأثناء

رسمماأحسنومن.أصدقائهمنولكثيربهالمحيطينلبعض

براكن.لجوسفينصورة

جمعيةوهي،الكاتيبونانحاولت،ام698وفي

وكان.الأسبانيةبالحكومةتطيحأن،سريةفلبينيةثورية

.الثورةاندلعتعندمامانيلاإلىعودتهطريقفيريزال

وأالجمعيةوبينبينهصلةأيوجودعدممنالرغموعلى

تنشيطبتهمةأدانتهأسبانيةعسكريةمحكمةأنإلا،الثورة

أجونيتا،فيالرصاصرميفرقةيدعلىريزالأعدم.الثورة

رمئاالمجرمينإعداميتمحيثمانيلا،فيالعامبالمتنزه

مؤثرةقصيدةكتب،لوفاتهالسابقةالليلةوفى.بالرصاص

أقئالقساوسةوقد.المحبوببلدهمودعابالأسبانية

ساعده،دينيتراجععلىبالتوقيعريزالأصدقاءاليسوعيون

،وجيزةبفترةإعدامهقبلبراكنجوسفينمنالزواجعلى

فيالثوارإلىبراكنجوسفينانضمت،ريزالوفاةوبعد

.الثورةلواءتحتممرضةوخدمتكافيتمقاطعة

الدمضغطارتفاعلمعالجةيستخدمدواءا!يررلين

تسمىشجيرةمنالطىالعقارهذاويستخرجالحاد.غير

جنوبومناطقالهندفيتنبت،الثعبانيةالراولفيةعلميا

النباتهذامنالمشتقةالمواداستخدمتوقدآسيا.شرقي

ارتفاعمثلالمناطقتلكفيالأمراضمنالعديدعلا!في
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عنالنابخوالتسممالعقليةوالأمراض،والأرق،الدمضغط

ال!فعى.لدغة

الدواءهذااستخدامفىالغربيةالدولفيالأطباءبدأ

الانفعالسريعيالمرضىوتهدئة،الدمضغطارتفاعلمعالجة

القرنمنالخ!سينياتخلال،الرقيقةالأحالمميساذوي

أساسيبشكليستخدمأصبح،الستينياتومنذ.العشرين

وفي.الدمضغطارتفاعيعانونالذينالمرضىلعلاج

لعلاجفعاليةأكثرأدويةالدواءبهذااستبدل،المقابل

الانفعالية.الأمراض

الدواء.هذاتعاطيعنضارةجانبيةآثارتترتبوقد

،النعاسإلىمنهبسيطةجرعاتتؤديأنيمكنفمثلا،

نأكما.الهضميالجهازفيوالقرحاتالحاد،والاكتئاب

انخفاضإلىتؤديأنيمكنمنهكبيرةجرعاتتناول

الوعي.وفقدان،الدمضغطشيملحوظ

ام(.455-؟هـ،629-؟)بيرجمأ،ريس

البحريةفيعمل.تركيجغرافيمحمد،بنالدينمحي

لمحاربةالعربيالخليجفيالعثمانيالأسطولوقادالعثمانية

أنهإلا،ومسقطعدنعلىيستوليأنوامشطاع،البرتغاليين

وتمقهرمز،حاصرحينماالبرتغاليينأمامكبيرةهزيمةلقي

علىونهبسلبمنألممطولهرجالبهقاملمامحاكمته

الح!3ونفذبالإعدامعليهفحكم،الخلئالعربيسواحل

البحريأطلسهإلىالجغرافيةريسبيريشهرةترجع.

أهداهوالذيبحريةباسماشتهرالذي،بالتركيةالمكتوب

وهذا.أم523هـ،039!شةالقانونيسليمانإلى

المتوسط،البحرفيالشراعيةللملاحةملاحيدليلالأطلس

البحريةالملاحةفيعاماثلاثينأوعشرينتجربةنتاجوهو

بخرائطوالاستعانةالشفهيةالمعلوماتجمعجانبإلى

البنادقة.

ام(.149-)9184أوجستجاكوبريس،

القرنمنالأخيرالعقدفىساعد،أمري!صومصورصحفي

تحسينعلىالعشرينالقرنمنالاولأ!قدواالتامئكشر

خلالمن،الفقيرةنيويوركأحياءفيالمعيشةظروف

أوائلمنالفوتوغرافيةريسصوروكانت،وصورهكتاباته

الصحف.فيظهرتالتيالصور

الولاياتإلىوهاجر،بالدنماركريبيفيريسولد

ريسأصبح،أم877عاموفى.أم087عامالمتحدة

،ام098عاموفي،تريبونالنيويوركلصحيفةمراسلا

ريسعملوقد.صنإيفننجالنيويوركفيللعملىانتقل

وتطبيقوالإسكانالتعليمتحسينأجلمنصحفيامحررأ

الأطفالعمالةقوانينإصدارأجلمنعملكما.القانون

حيإزالةعلىساعد،أم888عاموفي.الملاعبوبناء

مالبريالمسمىنيويوركمدينةفيالسمعةسيءالفقراء

كتابا21ريسالف،الصحفيةكتاباتهإلىوإضافةبند،

أطفالأم(،98)0الآخرالنصفيعيشكيفمنها:

ام(،09)2الفقراءحىمعالمعركةأم(،)298الفقراء

قصةيحكيوهوأم(109)أمريكىإلىالتحول

.المتحدةالولاياتإلىهجرته

الملعب.:أيضاانظر

الحربان!:.معركةبالما،لاديريساكا

(.الرئيسية)المعاركالمكسيكية

حدأ.(م6391-9781)وتورينوأ،ريسبيجي

القرنبدايةفيالمعروفينالإيطاليينالموسيقيينالمؤلفين

نيكولاي-الروسيالموسيقارمعلدراساتهكان.العشرين

المومميقيةالأوركستراعلىمهمأثر،كورساكوفريمسكى

(أم19)7رومانوافيرالمعروفةقصائدهأنكما.المتنوعة

آخرينبفنانينتأثرهعلىتدلام(29)4روماوصنوبرات

وتنعكس.شتراوسوريتشاردرافيلموريسهما:

باستخدامهالقديمةالموسيقىفىريسبيجيأهتمامات

الموسيقارهذاولد.الجريجوريللعهدالموسيقيةللألحان

بولونيا.في

كورنوولنيمحليحكمذاتمقاطعةريستورمل

الشمالفيالأطلسيالمحيطسواحلمنتمتدببريطانيا،

سكانهاعدديبلغ.الجنوبفيالإنجليزيالقنالحتى

السياحةتشملالرئيسيةصناعاتها.نسمة.00388

الرئيسيالسياحىالمركز.الصينىالخزفوأستخراج

مركزانوهناك.الشماليالساحلعلىنيوكيهوللمنطقة

الدخلمصادرمنيعدادالسمكصيدأو،للسياحةالقواربركوب

.عامكلالسياحآلافيرتادهاحيت،ريسحورملمىاشئيسية
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الجنوبى.الساحلعلىيقعان،وفويميفاجيسيهماآخران

أوستيل.سانتفهو،للمقاطعةالإداريالمركزأما

.كورنوول:أيضئانظرا

نهرمنالشرقيالشاطئعلىصغيرخليجرلشلىون

جونالقبطانالاسمهذاعليهأطلقتسمانيا.فيدرونت

خليجاستوطنام،308سبتمبروفي.أم497عامهايز

42بينهممنشخصا،94معبوينجونالملازمريسدون

بعدفيماالمكانوصار،قضائيةأحكامفيالمدانينمنكانوا

الأستراليينمنكبيرةصيدجماعةب،لصراعاتمسرحا

الأستراليينمنكبيرعددوقتلوالجنود،الأصليين

خليجفيكولنزدايفيدالمقدماستوطنوحينما.الأصليين

،ام408عاملهوبارت(الحاليالموقع)هوكوفسوليفان

.ريسدونمستوطنةمحلحل

العباسأبوم(.5291-؟هـ،ا343-)؟الريسودي

الإدريسىالحسينيالريسونيعبداللهبنمحمدبنأحمد

فيالفرنسيالاحتلالمناوئيمن،وزعيمثائر.العروسي

.عروسبنيمنزين!اتتسمىقريةمن.العربيالمغرب

رجالهويدعوه،الرسوليأوالريسوليالفرنجيسميه

فيخرجأنهخلاصتها،كثيرةأخباره.الريسونىالشريف

قبيلةمنجموعحولهوالتفمحمد،بنحسنالواليأيام

حكومةوقاتلتهمصور،بنيأخوالهومن،عروسبني

قبضةفيفوقع،الحيلةمعهواستخدمت،ففشلتمراكش

.سنواتثلاثالصحويرةثغرفىوسجن،الحسنالسلطان

الحسن.بنعبدالعزيزخلفهعنهفعفا،السلطانومات

يستغويهالسنصغيروعبدالعزيز،الدولةأمراضطرب

عزلتهمنالريسونيفخرجبالهدايا،وغيرهمالفرنسيون

الفرنج.وعلىانحزنحكومةعلىعامةثورةإلىودعا

ماعلىواستولى،عروسبنيجبالفيأمرهواممتفحل

عامالفرنسيةللسلطاتالخاضعالريفمنطنجةحول

والاها.وماتازورتمنابرعلىباسمهوخطب.ام409

معتمدابتعيينهالأمرفانتهى،مصالحتهإلىالسلطانوسعى

وإلىإليهاالأمنفأعاد،طنجةفيعبدالعزيزللسلطان

المصادروتقول.استقلالشبهفيهالهوكانضواحيها،

تعرضهليأمنواوالسلاحبالمالأمدوهالأسبانإنالفرنسية

منوطلب،طنجةحولالأجنبيةالمطامعوحامت،لتطوان

ثائرا،زيناتقريتهإلىفانصرف،فعزله،عزلهعبدالعزيز

المعاركبينهماوتتابعت،قريتهوأحرق،السلطانوحارب

لعامين.

وآل،وعبدالحفيظعبدالعزيزالأخوينبينالفتنةنشبت

مهنئا،الريسونىإليهفذهب،عبدالحفيظإلىالمغربأمر

بعضاحتلالفيالأسبانتوسعولما.رجالهمنوأصبح

وقصدواأهـ،331عامتطوانودخلواالغربيةالجهات

القبائل،منبجموعلقتالهمالريسونينهضالعرائشناحية

فاتحا،شفشاونمدينةفدخلالنصر،وحالفه،تطوانقرب

ما159سبتمبرفيالصلحفانعقد،بالصلحفخاطبوه

والشواطئللريسونىالجبالتكونأنعلىهـ(أ)333

وامتدت،المعاركفتجددت،الصلحأمديطلولم.للأسبان

عبدالكريمبنمحمدالأميرثورةوقامت.أم219عامإلى

فصالحهم.العهودالأسبانعليهفعرض،الريففيالخطابي

يدعوأخذبل،فامتنعالجهاد،فىلمناصرتهالخطابيودعاه

هاجمتهحملةالخطابىإليهفوجه،الأسبانموالاةإلىالقبائل

يومين.دامتمعركةبعدأسرهمنوتمكنتتازورتفي

بها.فمات،الريففيتماسنتبلدةإلىأهلهمعوحمل

ويحميهالطائرجسميغطيالذيالغطاءالطاشرلش

بلايطرأنللطائرولايمكن.والحرارةالبرودةشدةمن

الهوأءخلالالانسيابمنالطائريمكنفالري!.ريعق

الكورمورانتمثلالطيوربعضأيضاالانسيابويساعد

لمعاناأكثرريشلهاالطوروذكور.السباحةعندوالبطريق

الطائرذكرويستخدمالتكاثر.فصلخلالخاصةإناثهامن

إناثوريش.منطقتهعنوللدفاعرفيقتهجذبفيريشه

تجلسعندماصعبةرؤشهايجعلمما،خا!ط،عادةالطيور،

العش.على

حمايةويوفر،وبريالتفقيسحديثةالفراخوريش

ريعقعنيختلفريعشلهاالصغيرةالطوروبعضأكثر.

بماللونفاغريشالشتاءفيالطورلبعضويكونوالديها.

بالثلج.المغطىالوسطلونمعتتلاءمحتى

الطائر.:أيضاانظر

الطائر.جسديكسوماوهوالريحقواحدةالردشة

توجدالمادةوهذهالقرتين،منالغالبفىالريشيتكون

والزواحف.الأسماكوحراشفالثدلمحاتشعرفيأيضا

معقذا.تفريعيانمطاللريم!فإن،والحراشفالشعروبعكس

منرئيسياننوعانللطور.الريشوأجزاءأنواع

الزغب2-(الخارجىالطائر)ريشالكفافي-أ:الريش

حعسبماحدإلىالريشةأجزاءوتختلف(.الناعم)الري!

الريشة.نوع

معينةمواضعفيالطائرجسمفوقينموالكفافيالريش

الكبيرالكفافيالريشينتشرومنها،الريشمنابتتسمى

تقريئا.كلهالطائرليغطيمروحةشكلعلىنسبيا

البند،يسمىعريضمسطحالمثاليةالكفافيةوللريشة

جزءين:منالعراقيتكون.الوسطفيطويلبعراقيتصل
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كفافيةريشةمنأجزاء

وأالريشةساقتسمىللعراقمجوفةمستديرةقاعدة

الجزءوهناكالبند.إلىالطائرجلدمنيمتدوهو،القصبة

والذيالطائرريشةعنقوالمسمىللعراقالمدببالعلوي

علىتتفرعدقيقةشعيراتمنالبنديتكونالبند.عبريمر

الطائر.ريشةعراقجانبى

وتربط.القصبةشعيراتمنالدقيقةالشعيراتوتتفرع

بمشعيراتمنجاورهاماالدقيقةالشعيراتعلىخطاطيف

هواءدفعةأيتؤديأنويمكن.ومرونةقوةالبنديعطيمما

المجاورةالشعيراتعنالخطاطيففصلإلىللبندمفاجئة

يعيدأنالطائرويستطيع.الريشةكسرأوتمزيقمنبدلا

معاوجمعهاالشعيراتعلىبالضغطالخطاطيفتثبيت

التسوية.العمليةهذهوتسمى.بمنقاره

ينموأنهفيالكفافريشعنيختلف.الزغبريش

للغاية،قصيرعنقالزغبولريشالطائر.جسمكلفوق

بالقربتقريباالمكاننفسفىتنموالشعيراتفإنولهذا،

الزغبريشةلشعيراتونيس.الريشةعراقرأسمن

وهشا.سائباالبنديكونولهذا،خطاطيف

التحليق،علىالطائرالريشيساعد.الريشوظائف

يزودوقدالجسما.حرارةدرجةعلىالحفاظعلىويساعده

وأ،أعدائهمنالتخفيعلىتساعدهبألوانالطائرالري!ش

والبقاءالتحملعلىقادرالريشأنوبرغم.رفيقاجتذاب

وتنموريشهاأطوراوتطرحتدريجيا.يبلىأنهإلاطويلا،

الأقل.علىعامكلمرةالريشمنجديدةمجموعةلها

القديم.الريشطرحالعمديةهذهوتسمى

فىالريقيستخدم.الريشالناسيستخدمكيف

ريشيستخدمونالناسمعظموكان.متنوعةأغراض

الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطحتىالكتابةفيالطيور

المعدنية.الرؤوسذواتالأقلاممحلهاحلتعندما

للوسائدحشواالريشالحاضرالوقتفيالصناعويستخدم

،الستراتفىفعالةعازلةمادةالزغبويستخدم.والأثاث

القبعاتالأزياءمصمموويزين.النوموحقائبوالأغطية

بالريش.الأخرىوالملابس

لنقدحالأيعلىالريشاستخداماتبعضتعرضت

قبعاتفيللريشالزائدالاستخدامعرضفمثلا،شديد،

مثلللخطرالطيوربعضبقاءاستمرارالغربياتالسيدات

الأبيض.البلشونطائر

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الطاووسالأبيصالبلشود

القل!الطهائرريش

لنعامةائرالطا

سوالفردطائر

-8091هـ،أ114-321)6عمر،أبوريشة

فيولدمعاصر.سوريشاعرأبوريشةعمرأم(.099

الشعرتحبغنيةأسرةمنوهوفيها.ونشأبسوريا،حلب

كانتأمهإن:ويقالشاعرا،والدهكانفقدبمبهوتحتفل

مكنه،البدايةفىلغوياتعليماتلقىأصشعر.امنالكثيرتحفظ

أتمثم،والشعرياللغويالعربتراثعلىالتعرفمن

فيأرسلوحينما.ببيروتالأمريكيةالجامعةفيتعليمه

الفرصةاستغل،التطبيقيةالعلوملدراسةإنجلتراإلىبعثة

شكسبيرشعروبخاصة،الإنجليزيالشعرعلىفاطلع

وبو.وميلتونوشيلي

جذبهثم،الزمنمنفترةمكتبةأمينعمل،عودتهبعد

فيلبلدهوسفيرادبلوماسياكثلاليصبح،الدبلوماسيالعمل

العربيةأجلدانامنعدد

أسرازيل،ا:منها،والأجنبية

أثرتوقد،لنمساوا،لهندوا

أصشعري،اخيالهتجربته

إنسانيةآفاقالهوفتحت

عامالأولديوانهصدرر

شعربعنوانأم369

منعددذلكبعدلهوصدر

ريهـثةأبوعمرأبوعمرمنمنها:ادواوين
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الشعريةالمسرحياتمنعدداكتبكما،مختارات،ريشة

ولهالشعراء.محكمة،سميراميسقار،ذيرايةمنها

الإنجليزية.باللغةشعرديوان

العباسبنبالشعراءالشعريةحياتهمطافياعجب

الجزلة،الشعريةاللغةمنهمفأخذ،تماموأبيالبحتريأمثال

شعريةبشخصيةذلكبعداستقللكنه.الجملةوتركيب

مصادرها.وتنوعثقافتهثراءبفضلمميزة

التىالشعريةالملاحمكتابةفىالميزةهذهوظفوقد

ومن.الإسلاميالعربيالتأريخفيالبطولةملامحتحكي

!ل!،محمدملحمة،الإسلامملحمة:الملاحمهذه

.اليرموكبطلخالد،ملحمة

قصةمناممتوحاهاالتيقصيدتهشعرهأجملومن

:يقولعليها،غيرةجاريتهذبححينالجنديكالشاعر

غداأعيشلنأنا

حباالحسناءغادتىفأشبع

العضالوالداءأينمن

حرباجنبىفيأقام

شقتالأيامومراكب

فدربادرباجبهتي

رحمهفيصلالملكفيقصيدته،الوطنيةقصائدهومن

فيها:يقولالتي،الله

كتالثالحياةهيكلفيأنت

الأحراربآيهتتغنى

الطفلبهالرؤومالأموتناغى

افتراروجنتيهفيفيزهو

نداءدفتهفيسطركل

قرارالزمانمالهصارخ

فيهايناجيالتيأبياته،الوطنيةقصائدهمنوكذلك

قائلا:القدس

ركبواالسبايالأبناءما

مركبأشهىالبيضللأماني

رايةعليناهزواومتى

السلبرخيصبينانطوتما

السنامجلىياالقدسياروابي

النبيجفنعلىعيسىرؤىيا

المدىالرحبفيعيائكدون

القضبووهجالحيلصهلة

الغزلى،وشعره،الشعريبتجديدهأبوريشةاشتهر

فيهتغنىالذيالقوميبشعرهعرفكما.والسياسي

والحاضرالماضيتجمعصورفيوالمسلمينالعرببأمجاد

قصيدةالبابهذافيقصائدهومن،المستقبلتطلعاتمع

العربي.العالمفيواسعةشهرةلقيتالتيالنسر،

وجدتها.صورهودقة،خيالهبخصوبةريشةأبوعرف

الوحدةيسمىماحققوأالذينالشعراءأوائلمنوهو

بيتابيتاالقصيدةتتنامىحيث،القصيدةفيالعضوية

نقطةإلىتصلحتىواتساقترابطفي،صورةوصورة

.الذروة

!ال!عليهـصحي!اتم!قاطعةيررلشموطظ

نعسمة.008.34نهاس!طيبابمدد.بإنجلترايوركشاير

مناطقوتضمالبحر،سطحفوقأجزائهامعظمايقع

ديليوركشايرمتنزهمنوجزءاوينسليديلوسواليديل

وهي،للمقاطعةالإداريالمركزريشموندوتعد.الوطني

نورمندية،قلعةبهايوجدلها.التجاريالمركزكذلك

القرنمنالأولالعقدفيبنيالذيجريجوريومسرح

مدنالمقاطعةوفي.أم629عامتجديدهوتمعشر،الثامن

وميدلهامولبيرنوهاوزبرومبتونمنهاأخرىوقرى

وإنتاجالأبقاربتربيةالمقاطعةهذهتشتهر.وسكورتون

.الأجبان

يوركشاير.:أيضاان!

أحد.م(2461-اء8)5الكاردينالريشيليو،

الحقيقيالحاكمكانفرنسا.فىالبارزينالدولةرجال

الملكيةتقويةعلىعملعاما.18منلأكثرلفرنسا

الفرنسية.

واسمه،باريسفيولد

أرماندجانالحقيقي

اسمهجاء،دوبلسيس

عائلته.طبقةمنريشيليو

درجةذاتعائلةمنانحدر

،الشرفمراتبمنأقل

فيطويلةلسنواتوخدم

أبوهحارب.فرنساجيوش

ريشيليوالكاردينالوكافأه،الدينيةالحروبفي

علىالثالثهنريالملك

أسقفايكونبأنالأكبر،لابنهوظيفةعليهوعرض،ذلك

يبقىحتىريشيليو،،الثالثلابنهالوظيفةونال،لوسونفى

للعائلة.دخلمصدر،هناك

كانأم606سنةأسقفاأصبحعندماأسقفا.تعيينه

بخمسالمنصبهذالتوليالقانونيالعمرعنيقلعمره

الوظيفة.لتوليهالتاليةالسنةفيالباباشرفهوقد.لمشوات

كانولكنه،المنصبهذافيوكفايتهقدرتهريشيليووأثبت

تم.أعلىمنصبأصئيتطاإلىحيثجدا،طموحا

البرلمانفيبوتيوقسيعي!ليمثلام461سنةانتخابه
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بهموثوقاصديقاأصبح،وذكائهلجاذبيتهنتيجةو.الفرنسي

ميديكس.ماريعشرالثالثلويسالملكلأم

فىالفرنسىالملكىالمجلصرفىعضواريشيليوأصبح

ذلكفىيبقولم.أم661عامعشرالثالثلويسعهد

الثقةيفقدلويسالملكبدأفقدبمقصيرةلفترةإلاالمنصب

رئيساغتيالفدبر.العرشضياعمنوخشي،أمهقدرةفي

سنةالأموالملكةريشيليوونفىدانكر،ماركيزالوزراء،

.أم716

الخامسجريجوريالباباين.السلطةإلىوصوله

ثمأم،622سنةكاردينالمنصبفيريشيليوعشر

.أم624سنةالبرلمانمجلسفيمقعدهريشيليوامشعاد

القياديالعضووأصبح،فائقتينوقدرةبمهارةعملوقد

عاميبينمافرنساوحكم.الفرنسيةالحكومةفىالمؤثر

السادسلويسالملكلصالحوذلكأم،642و4162

عشر.

ورتببريطانيا.يمتححالفأنالأمربدايةفىحاول

السادسلويسالملكأختماريا،هنريتامنويلزأميرزوأج

علىالعملوبدأفرنسا،فيالسلطةعلىركزثمعشر،

فيومؤثرةقويةتكونأنوأرادها،الملكيةالسلطةتعزيز

الإقطاعنبلاءيذلأنقررفقدفرنسا.أنحاءجميع

الهجنوت.ثورةعلىيقضيوأن،الفرنسيين

الدينية.الشؤونفيمتسامحغيرريشيليوكان.حروبه

حرئاشنولكنه،الدينيةالهجنوتحريةنزعيحاولفلم

بنفسه،الملكيالجيشوقاد.للملكأعداءبوصفهمضدهم

المنيعالحصنوهو،لاروتشيليحصنهموحاصر

الحصنهذاسقطالإنجليز.فيهيساعدهمكانللهجنوت،

.أم628مشةأكتوبرفىالحصار،منشهرا41بعد

الرئيسيةالعقبةاستقلالهموأعتبرللنبلاءذلكبعدتنبه

شؤونها.جميعالملكيديرالتىالمركزيةالسلطةوجهفي

القلاعجميعلتحطيماام626سنةالجيشفاصعتدعى

الأعداء.غزوحالاتفىدفاعيةضرورةلاتمثلالتيالمحصنة

النبلاء.سلطةإضعافعلىذلكوساعد

أعظممنالخارجيةالشؤونكانت.أوروبافيأثره

.والخارجالداخلفيقويةت!ضنأنلفرنسااراد،اهتماماته

حربغمارتخوضأوروباكانت،السلطةتولىعندما

السائدةالفوضىهذهفيفرصةرأىوهناعاما.الثلالين

النصرانية،للدولةمركزافرنساجعلإلىفطمح،آنذاك

والكاثوليكية.منهاالبروتستانتية

قرر،القويةهابسبيرجإمبراطوريةيزعزعوحتى

الهجومفىألمانياأمراءوجميعهولندامساعدةريشيليو

لمساعدةكذلكخططكما.الشمالمنالنمساعلى

.الجنوبمنوالأسبانهابسبيرجمهاجمةفىالإيطاليين

تحقيقدونحالتفرنسافىوقعتالتىالمشاكلولكن

لخططه.ريشيليو

عاميمابينوسافوي،أسبانياضدحرباريشيليوشن

التيمانتوادوقيةلاستعادةوذلكأم،631و1628

لويسقاد،توجيهاتهعلىوبناءملكيتها.فرنساأدعت

الألب،جبالعبرجنديألف36منجيشاعشرالثالث

نأكمالمانتوا.حاكما-نيفيردوق-جونزاجاتشارلزوعين

للإبقاءوذلك،كبيرةماليةمساعداتللسويددفيريشيليو

بمساعدةكذلكووعد،هابسبيرجوبينبينهاالحربعلى

فيهيتحققالذيالوقتإلىأو،سنوات!ستلمدةجيشها

الشامل.السلام

تكاليففرنسايجنبأنريشيليواستطاعوهكذا

خلالمنالحربهدفحققأنهمع،الضخمةالحرب

إلىريشيليويعشولم.أعدائهحربعلىالسويدمساعدة

والنمسا،ألمانياإخضاعفىخططهفيهتحققتالذيالوقت

احتلتقدفرنساكانتأم،642مشةتوفيعندماولكنه

واللورين.الألزاسمنأجزاء

كتبوقدكاتئا،يصبحأنوأرادمتعلماريشيليوكان

الأدبمجالفيالكبرىإسهاماتهلهوكانت،أعمالعدة

الفرنسيةللأكاديميةوتأسيسهللأدباء،وحمايتهدعمهمنها:

ام.635سنة

التشفير،بمالكاردينالجول،مازارانأيضا:انظر

الدبلوماسية.

يجريكندا،فيمائيممرريشيديونهردهر.ريشدلدو،

بحيرةعنديرتة.كويبكفيالواقعةالأوديةأشهرعبر

ويتجه،فيرمونتمعكويبكحدودمنبالقرب،شامبلين

القديسبنهرويلتقياكم،03لمسافةالجنوبنحو

تسير.ريفيريوتوريسمونتريالبين،سوريلفىلورنس

تشامبلي.وحتىجنوبالمموريلبينمامياههفيالسفن

جنوبىأورز،القديسقناةإحداهما:قناتانفيهتصب

للنقل،شرياناالنهرويعد.تشامبليفيوالثانيةسوريل

لركوبمكانأنهعلىأفضلبشكلمعروفولكنه

.القوارب

الساسةأحدريشيليو،الكاردينالباسمالنهرسمي

الفرنسيين.

نسبةوقلةبالاتساعتتميزماغالبازراعية!ةاديص

والموادالغذائيةالموادوبإنتاج،المساحةإلىبالقياسالسكان

والحياةللريفجدادقيقتعريفإعطاءالصعبومن.الخام

فيمختلفةوإحصاءاتمعاييرتستخدمالدوللأنفيه،

تعد،اليابانفى،المثالسبيلفعلى.الريفيةالمناطقتحديد
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ريفية،منطقةنسمة03؟...منأقليسكنهاالتيالمنطقة

فمانسمة004يسكنهاالتيالمنطقةأنألبانياترىبينما

)حضرية(.ريفيةغيرمنطقةفوق

القرويةأوالريفيةالمجتمعاتكانت،الماضيوفي

بالزراعة،الارتباطهىمعينةسماتضوءفىتصنف

الأسريةالعلاقاتواندماج،الاجتماعيالتركيبوبساطة

التقاليدأهميةوبروز،العملفيوالقربىالصداقةوعلاقات

وكثرة،الاجتماعيوالضبطالعملتنطمفيوالأعراف

وأالممتدةالأسرةووجود،الواحدةالاسرةفيالنسل

والازدحامالضجيجوقلة،الجماعيوالعمل،المركبة

وأالريفيينسلوكوعفويةالفرد،دخلوقلة،البيئيوالتلوث

أنماطوبساطة،بالمدينةمقارنةالخدماتوقلة،القرويين

المعيشةبأنماطمقارنةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمعيشة

المدينة.انظر:.المدينةفيالمعقدة

ريفيةمناطقعنالمرءيتحدثأنالصعبفمناليومأما

فىخاصةآنفا،المذكورةالسماتكللهانسبيامنعزلة

ويبقى.الشماليةوأمريكاأوروبافيالصناعيةالبلاد

والاجتماعيةالاقتصاديةوالمشاكلالسماتأنصحيحا

النامىالعالمدولفيوضوحاأكثرالريفيةوالتنميةللريف

الصناعي.العالمدولفىمنها

المدينة.بمالزراعة:أيضاانظر

اختارأمريكىرسام(.-ام29)3لاريرلمرر،

منالخمسينياتأوائلفينشاطهبدايةمنذموضوعاته

إماكانتالتيالامريكيةالرموزمنالعشرينالقرن

علب:مثل،تجاريةلمنتجاتصوراأوتاريخيةموضوعات

ونظراوساخر.مسلبطابعريفرزأعمالوتتسمالسجائر.

رائديعدفإنه،الجماهيريالتصويرموضوعاتمنقدمهلما

.آرتالبوبانظر:.ارتالبوبحركة

غيربشكللونتخلفياتمنريفرزموضوعاتوتنبثق

بدونقماشةأحياناأورؤيتهايمكنفرشاةلمساتمعثابت

.رسوم

بريطانىسياسي(.-ام9)46مالكولمريفكدثلى،

.ام599سنةللخارجيةوزيراأصبحألمحافظين،حزبمن

ما299عاميبينللدفاعالدولةوزيرمنصبشحغل

ما099عاميبينللنقلوزيروأصبحأم،99وه

سنةأسكتلندافيدولةوزيرمنصبشغل.ام299و

شغل،المحافظينحزبفىعضؤاوبوصفه.ام869

المكتبفيفرعيةوزاريةوظائففيسابقةمناصب

الكومنولث.ودولالخارجيةمكتبوفي،الأسكتلندي

.ام299عامللدفاعوزيراوأصبح

فيمحاضراوعمل،أدنبرةجامعةفيتعليمهتلقى

تم.أ689سنةحتى6791سنةمنروديسياجامعة

أدنبرةمنطقةعنممثلا،مرةلأولالبرلمانفيعضواانتخابه

.ام749سنة

أمريكىوطنيم(.8181-1)735بولريمير،

،لكسنجتونمواطنىإلىالمعلوماتبنقلقام،متحمس

ذلكوكانالإنجليز،وصولقربعنماساشوسيتسبولاية

.أم775عامأبريلفي

هانكوكوجونادمزصموئيلمثل،القادةحذروقد

حملإلىالريفيةالمناطقمواطنيودعاالإنجليز،خومن

هنريالشاعرالبطوليالعملهذاوألهم.السلاح

الأمريكيالأدبفىالمشهورةقصيدتهفكتب،ودزورث

الثورةأثناءأخرىأنشطةفيريفيروأسهمريفير.بولرحلة

الوطنية.الصناعةتطويرفيوساعد،الأمريكية

ماساشوسيتص!.بولايةبوسطنفيولد.حياتهبداية

أصلمنأسرتهانحدرتوقد،فضةلصاخابنوهو

الأصلىالاسممنالعائلةاسموالدهغير.فرنسي

فيمدرسةفىدرسوقدلفظهليسهلريفواالفرنسي

الحربفىوخدم،الفضةصياغةمهنةوتعلم،بوسطن

تزوجثمام،756سنةقصيرةلفترةالهنديةالفرنسية

أصبح.الفضةصياغةمهنةفيوعمل،أورنسارةمن

أثناءالبطهوليةبنشاطاتهعر!شهيراأمريكياحرفياكانريفيربول

الامشقلال.حرب
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خاصامبعوئاعملكماأمريكا،فىالحريةبدعممهتما

فىاسمهوظهرالإنجليز،عندمعروفاكان.بوسطنلثوار

صحفهم.

جورجالملكأمر،ام775سنةفيريفير.بولرحلة

فيالإنجليزيالقائدجيج،توماسقائدهالثالث

كانتالتيالمستعمراتفىالنظامبفرض،ماساشوسيتس

سمي!فرانسيسالكولونيلالقائدهذاوأمر.الثورةتشهد

تلقىوقد،ممبعمائةعددهمالجنودمنمفرزةبتشكيل

الموجودةوالمؤنالذخائرجميعبتدميرتعليماتهؤلاء

قواتهسميثونشر.الخيانةبتهمةوهانكوكادمزواعتقال

أوامرهوكانت.أبريلمنعشرالثامنمساءبوسطنحول

بع!فقدالأسرار.تلكعرفواالثوارولكن،سرية

دوزمئرليمريفر،الثورةقادةأحد،وارينجوزيف

الاخرينوالثوار،لكسنجتونفىوهانكوكادمزلتحذير

صومعةعلىشعلةإضاءةعلىواتفقواكونكورد.في

إذاأنهعلىينصالاتفاقوكان.بوسطنفيالكنيسة

عنقادمونالإنجليزأنذلكفمعنى،شعلتانأضيئت

يعنيذلكفإن،واحدةشعلةأضيئتوإذاالبحر،طريق

فيوردماعكسوعلىالبر.طريقعنقادمونأنهم

بلريفير.إلىترسللمالإشارةفإن،ودزورثقصيدة

إلىالإشارةترس!!أنريفيررأى،ذلكمنبدلآ

الأصدقاء.

ووصلمساءالعاشرةالساعةفىبوسطنريفيرغادر

حصانظهرعلى،الليلمنتصفعندلكسنجتونإلى

كونكوردإلىتوجهصباحا،الواحدةالساعةوفيمستعار،

الطرلقوفى.بريسكوتصموئيلوالدكتوردوزوليمومعه

منكلوهربالإنجليز،الفرسانمنعددفاجأهم

وصلوقدالأسر.فىريفيرووقعودوز،بريحسكوت

.بمفردهكونكوردإلىبريس!صت

مشيالكسنجتونإلىوعادريفيرسراحالإنجليزأطلق

إلىوهربواوهانكوكآدمزإلىانضموهناك.الأقدامعلى

بهدفلكسنجتونإلىعادريفيرولكن.بيرلينجتون

فيموجودةكانتالتىالوثائقبعضعلىالحصول

لكسنجتونإلىالإنجليزوصلوعندما.هانكوكصندوق

بانتظاره!.الجيشوجدواأبريل91يوم

المهنيةحياتهريفيرمارس.والصناعيةالمهنيةحياته

وما،بوسطنفيفضةصائغبصفتهوبعدهاالحربخلال

البارعة.الحرفيةأعمالهيقلدونبوسطنفىالحرفيونيزال

النحاسطرقعمليةاكتشفأمريكىشخصأولوكان

فيالنحاسلطرقمصنعأولوبنى،صفائحشمكلعلى

منالنحاسالمشيراديتمكان،ذلكوقبل.المتحدةالولايات

.الخارخ

المتوسط.البحرعدىالأرضمنضيققطاعالريدييرا

فيلاممبيزياإلىفرنساجنوبفيهايرزمنالمنطقةوتمتد

الريفييرا.خلفالألبجبالوترتفعإيطاليا.غربىشمال

العالممنكثيرةمناطقمنالسياحيأتى،عامكلوفى

وائتعة.للصحةطلباالدافئةالريفييراشمصربأشعةلينعموا

مدارعلىالبحرمنالمنعشةالجنوبيةالنسائموتنساب

والشرقيةالشماليةالرياحالألبجبالتحجبكما،السنة

.الباردة

علىوالإيطاليةالفرنسيةالمدنمنسلسلةوتقع

كماقديما.رومانياطريقايتبعممتاز،طريقيربطهاالريفييرا،

هذهمنازلوتتميز.حديديةسكةبخطمعاالمدنترتبط

ذاتغضةوحدائق،جميلةوزخارفزاهيةبألوانالمدن

والرمانوالموزوالنخيلالزهورالريفييراأهاليويزرع.أريج

الشوكى.والتين

وكانعنتيبالريفييراطولعلىتقعالتىالمدنوتضم

ومونتفرنسا،فىتوربيزوسسانونيسومنيتونوهايرز

وسانوراباللوولاسبيزياوجنوةوألبينجاموناكوفىكارلو

إيطهاليا.فىوفنتيميجلاوسافوناريجو

المتوسط.البحرعلىأوروباشواطئعلىالريفييراتقع

نيس.موناكو؟فرنسابمأيضا:انظر

دياقتصا.(م3281-2771)دالمحيدردو،ريكا

فيساعدعشر.التاسعالقرنبداياتفىبارزبريطاني

الحريةعلىيؤكدالذيالمأثورالاقتصادعلموضع

الحر.والتنافصر،الحرةالتجارةخلالمنالاقتصادية

السياسيالاقتصادمبادئكتابهفيريكاردوحدد

النهوضعلىتساعدالتيالظروفأم(،)817والفرائب

بأنيؤمنوكان.المستوياتأعلىإلىمادولةأيباقتصاد

نأبينوقد.السريعالاقتصاديالنمومفتاحالمالرأستراك!

لتحقيقوالاقتصاديةالتجاريةالاعمالأمامالمجالإفساح

.المالرأسفىالسريعالتراكمإلىيؤديكبيرةأرباح

لكعسبالأهمالرئيسيالمصدرالعملريكاردوواعتبر

تخفيضفييعساعدالسكانيالنموبأنامنولكنه.الثروة

لإعاشةكافيايكونيكادلامستوىإلىالأجورمعدلات

ترتم،السكانىالنمووزيادةالاقتصادتطورومع.الشعب

تراكممنويبطئالأرباحمنيقللوهذا.الأراضىأجور

بانتشارآمنريكاردوولكنالنمو.ويوقف،المالرأس

تحقيقفإنثمومن،العالمأنحاءفىالعصرهذافىالصناعة

واقعيا.أمراسيكونالإنتاجمستوياتأعلى

الاقتصاديينمنغيرهعلىأثرريكاردولنظرياتوكان

الحديثةللنظريةأساساالتنافسيالتفوقفىنظريتهتزالوما

الدولية.التجارةانو:.العالميةالتجارةفي



473جورجهالمانريكوفر،

العمل،قيمةنظريةريكاردوبنظريةماركسكارلتأثر

العملزمنيحددهاالسلعةقيمةأنعلىتنصالتي

وهوللأراضىالمستصلحينأحدطورإنتاجها.فيالمطلوب

دراسةإلىالاستئجار،فيريكاردونظريةجورجهنري

والفيلسوفالاقتصاديواستخدموالفقر.النموفيمفصلة

أسالمساريكاردوأفكارميل،ستيوارتجونالإنجليزي

الاجتماعي.الإصلاحلسياسة

الأوراقسوقمنثروةوحقق،لندنفيريكاردوولد

فيوظل.عمرهمنالعشرينياتفييزالماوهوالمالية

وفاته.حتىأم981سنةمنالبرلمان

البلادفيالبريالنباتان!:.تائجاريةريكارديا

تانجارية(.)ريكاردياالعربية

منمجموعةالريكتسيةبكتيريالكتير؟.ادلكثسيلأ،

وكانت.للإنسانمعديةأمراضاتسبب،الدقيقةالكائنات

الانتعدولكنها،الفيروساتضمنالسابقفيتصنف

فيالبكتيرياأنواععنوتختلفالبكتيريا.منخاصانوعا

الفيروساتتشبهوكذلكحجما،أصغرفهى:اثنينأمرين

الحية.الخلاياخارجتتكاثرلاإنهاحيثمن

حشراتخلايافيرئيسيبشكلالريكتسيةتعيش

والقراد.القملمثل،المفصليةالحيواناتوبعض،معينة

وتسبب،الإنسانخلايافىتؤثرأنأنواعهالبعضويمكن

المبقعةالروكيجبالوحمىالوبائيالتيفوسمثلأمراضاله

.4وحمىالحكةوحمى

القملعضةبعسببالناسبينالوبائىالتيفوسينتشر

العالم.فىالباردةالمناطقفىمنتشروهو،للمرضالحامل

الشبكاتإلىتفتقرالتيالمناطة!تلكفىوخصوصا

جبالحمىتسببالتيالكائناتأما.المناسبةالصحية

وتنتشر،البريةوالقوأرضالقرادداخلتعيعقفإنهاالروكي

بشكلالمرضهذاوينتشرالقراد.عضةطريقعنالناسبين

المتحدةللولاياتالشرقيةالجنوبيةالمناطقفىملحوظ

عامبشكلمنتشرفهو،الحكةحمىمرضأما.الأمريكية

وتحمل.واليابانأسترالياوشمالياسيا،شرقيجنوبفي

بنوينتشر،للمرضالمسببةالكائناتوالقوارضالبراغيث

القمل.عضةطريقعنالناس

حيث،الأمراضبقيةعن"حمىمرضيختلفى

التنفس.بوساطةالإنسانللمرضالمسببةالكائناتتصيب

التي-المواشيتنقلإذ،المواشىتربيةمناطقفىشائعوهو

وفيبولها،في"حمىريكتسيةالقرادبوساطةتصاب

الناسالمرضيصيبوقد.الولادةعندتنصبالتيالسوائل

المواشى.حظائرمنالغباريستنشقونالذين

والصداعوالحمىالبردنوباتالمرضهذاأعراضومن

-علاجدونالأمراضهذهتركحالةوفي.الجلديوالطفح

فإن-المبقعةالروكيجبالوحمىالوبائيالتيفوسوبخاصة

معالجةيمكنفإنهذلكومع.عادةالموتتسببالإصابة

الحيوية.المضاداتباستخدام،فعالبشكلالأمراضهذه

هواردالأمرير،الطبيبباسمالمرضهذأسميوقد

عامالدقيقةالكائناتهذهاكتشفالذي،ريكتستايلور

.أم909

عربة.،الجنريكشةانظر:.الريكشة

أبرزمنام(.طيار739-0981)إديريكئبيكر،

العالميةالحربأثناءالجويةالمتحدةالولاياتقواتطياري

منطائرة22أسقطفقدم(.8191-191)4الأولى

خطوطلشركةرئيسئاأصبح.بالونات4والعدو،طائرات

،أم959سنةاممتقال.أم389سنةالشرقيةالطيران

.أم639حتىالإدارةلمجلسرئيساوبقى

فيالمدرسةلتركاضطروقدبأوهايو.كولمبوسفيولد

دراستهوتالغ،والدهتوفيعندما،عشرةالثالثةسن

ميكانيكيأصبححيث،لهنجاحأولحقق.بالمراسلة

كعسبأنوبعد.السياراتسباقفىومنافساسيارات

سنةبالجيشالتحق،السياراتسباقمجالفىعالميةشهرة

ومشرف،الضباطلكبارسائقبوظيفةخدموقدأم،179

طيارا.يصبحأنقبلوذلك،هندسي

الحرببعدالسياراتشركاتمنالعديدمععمل

بولسلأندياناالسريعالطريقشركةوامتلك.الأولىالعالمية

الخطوطشركةتطويرعلىعملأنهكماعاما.18لمدة

التىلهاإدارتهمدةخلالوذلكوازدهارها،الشرقيةالجوية

عاما.2ابلغت

المحيطفىرفاقهمنممبعةمع،طائرتهإسقاطتم

الحربيالقائدعنبحثرحلةفيكانواعندما،الهادئ

بعدعلىوكانوا.ام429سنةممتيمسون،هنري

فيبقواأنبعدإنقاذهموتمساموا،جزيرةشمالكم097

يوما.42لمدةمطاطيةقواربعلىالمحيط

ضابطأم(.أ-009869)جورجهايمانريكوفر،

وهي،نوويةغواصةأولتطويرفىدورهبرز،أمريكيبحري

جائزةأعلىوهي،فيرميأنريكوميداليةعلىحصل.نوتيلوس

التعليمبعنوانكتابله.الذريةالعلوممجالفيأمريكية

التعليم.حولآراءهفيهبينام(،59)1والحرية

الطاقةلهيئةالبحريةالمفاعلاتلفرعمديراأصبح

النوويةالطاقةلقسممديراعملكما.الامريكيةالنووية
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بحريأدميرالنائبإلىترقيتهتمت.الأمريكيةللبحرية

،أم469سنةالإجباريالتقاعدسنوصل.أم959سنة

.فعالبش!صلبواجباتهلقيامهوذأسكخدماتهتمديدتمولكن

فيواستمر،أم739سنةأدميرالوظيفةإلىترقيتهوتمت

فىتقاعدحتى،للبحريةالنوويالدفعبرنامجفيالخدمة

إلىوانتقلببولندا،وارسو،فيولد.ام829سنة

فيكانعندما،عائلتهمعالأمريكيةالمتحدةالولايات

.عمرهمنالرابعة

مرفأو!طمدنها،وأكبرأيسلنداعاصمةفرب

الشاطئرأسعلىالغربيالجنوبيالعساحلعلىبحري

.62399سكانهاعدديبلغفاكسافلوي.باسمالمعروف

المركزتعدأنهاكما2.كمأ)57.23ومساحتها،نسمة

العديدفيها.والتعليمللحكومةومركزالايسلنداالتجاري

وطنيومتحفومسرحفلكومرصدوجامعةالمدراسمن

وطنية.ومكتبة

منللتدفئةالساخنةبالمياهالمدينةمبانيجميعتتزود

منأولآالساخنالماءضخويتم،المجاورةالينابئالساخنة

بالقربعاليةتلةعلىموجودةإسمنتيةخزاناتإلىالينابيع

بقوةالمبانيإلىلالأناببيبتوزيعهايتمثم،المدينةمن

الجاذبية.

ورابطت.م877عامساكنيهاأولالمدينةشهدت

جميعوعنعنهاللدفاعوإنجليزيةأمريكيةجيوش!فيها

العالميةالحربأثناءمحتملألمانىهجوممنآيسلنداأنحاء

ترابطالحاضر،الع!روفيام(.459-1)939الثانية

شماللحلفقاعدةفىأمريكيةعسكريةفرقفيها

الناتو.،الأطلسى

انتفاضة.الأحمر،النهرانظر:.تورة،الأولىريل

(.أحرى)هورموناتالهورمون:انظر.الريلاكسين

أحد.م(6291-5871)ماريارينر،ريلكه

أهموأحد،الألمانيالأدبفىالمهمينالغنائيينالشعراء

الخيالبثراءقصائدهوتتميز.الرمزيةالحركةممثلي

المعاني.ظلالودقةوالموسيقى

الساعاتكتابتسمىقصائدمجموعةله

-)7091الجديدةالقصائدمجموعةأماأم(.)509

فكرةأوجوهرعنالتعبيرتحاولأعمالأفتحويأم(،809

كراساتالمسماةريلكهروايةوتعد.التجربةأوالشيء

الحداثةمدرسةأعمالمنأم(019)بريجةلوريدزمالتي

إحساستصوروهيوبنائهأسلوبهفيالابتكاروتعكمم!

عنيبحثشمابشاعريعانيهمااللذينوالارتباكالوحدة

اليجلسديونوقصيدتاأما.المائجةباريسمدينةفيهويته

الوجودفتمتدحان،أورفيوسإلىوسونيتاتأم()239

ال!نساني.

وأكبرالعاصمةرييهافيك

تم!لىأيسلندامدن

العربي،الجوليالساحل

سكانمعظمويقطن

العاصمةفيأيسلندا

المناطقأماوضواحيها.

حارجتقعفإنها،الوعرة

السكمية.المماطق
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فيمتجولاحياتهمعظموقضىبرأغ،فيريلكهولد

وروبا.أنحاءأكل

ام(.079-)8918ماريياأيريح،ريمارك

بالإثارةمليئةواقعيةرواياتكتب،ألمانيأمريكيكاتب

علىهادئشىءكلوروايته.الحروبوآثارالرعبعن

وهي.الحربقمصوأشمهرأهممنأم()121الغربيةالجبهة

فيالألمانالجنودمنلمجموعةالمتفرقةبالتجاربتتعلق

طريققصتهالنجاحفيوتليها.الأولىالعالميةالحرب

أم(.)739عامالثلا-نةالرفاقثمام(،319)عامالعودة

،الحرببعدألمانيامجتمعفيالفوضىقصصهوتصور

.الخنادقمنالعائدونالجنودواجههاالتيوالصعوبات

وهيأم()469النصرقوسفيالحربفكرةواستمرت

النازيةمنخوفاباريسإلىهربألمانيطبيبقصةتحكي

(ام)529الحياةوشرارة.الثانيةالعالميةالحرببدايةفى

الاعتقالمعسكراتفيوشمجاعةإنسانيةمعاناهقصة

المعاناةأيضاتصفام(69)4لشبونةفيوالليل،النازية

الثانية.العالميةالحربأثناء

فيوحاربألمانيافيبروكأوسنافيريماركولد

مأ339عاموفي.مراتعدةوجرحالأولىالعالميةالحرب

المضادةموضوعاتهابسببعلناكتبهالنازيونحرق

عاممواطنتهمنالنازيونوجرده.وللعسكريةللحكومة

مأ939ا-319عاممنسويسرافيوعاش.ام389

كانولكنهأم،939عامالمتحدةالولاياتإلىانتقلثم

عامأمريكيامواطناوأصبحسويسرا.إلىدائمايعود

.أم479

عدديبلغفرنسا.شممالىفىمحصنةمدينةردمس

للمنطقةالسكانيةالكثافة،نسمة164185سكانها

نحووتبعدفيزلنهرعلىتقع.نسمة6236202

(.باريسشرقى)شمالباريسمنأكم58

4لمدةيوميابالقنابلتضربريمسمدينةكانت

أعاد،ام189عامفيالحربنهايةوبعدتقريبا.سنوات

والمباني.المنازلمنكثيربناءالناس

للمدينة،المعاناةمنالمزيدالثانيةالعالميةالحربجلبت

المدينةهذهام449أ-049الفترةفيالألماناحتلفقد

لقواتمهمةإمداداتقاعدةبعدفيماأصبحتالتي

وثيقةعلىالألمانوقعام،49ءمايو7وفىالحلفاء.

ريمس.فياستسلامهم

صناعةوتدخل.للصوففرنسىسوقأهمريمستعد

والبراميلوالورقوالصمابونالكيميائيةوالموادالالات

للإقليم.الأخرىالمنتجاتضمنالخشبية

-4481)نيقولاي،فكوساكور+يمسكير

للموسيقى.ومدرسروسيموسيقيمؤلفام(.809

أكثرمنام()888شهرزادالسيمفونيلحغهويعتبر

.الإطلاقعلىشعبيةالسيمفونيةالأعمال

ريمسكيأصبح

بصفةمشتهراكورساكوف

الأوركستراليةبألحانهخاصة

ومن.والتنوعبالخيالالمليئة

الاسبانياللحنذلكأمثلة

عيدمقدمةام(؟)887

الروسىالفصح

فياعتمدوقدام(.)888

الخمسأوبراتهمنعديد

كورساكوفريمسكينيقولايوا!نالتاريخعلىعشرة

حطت.الروسيينالشعبي

الذهبىالديكوهي،عالميةفمهرةعلىمنهاواحدةأوبرا

الثلجأميرةأوبراتهولكنام709فيأكملهاالتي

سالتانالقيصرام(بم)898صادكوأم(؟)882

السوفييتى.الاتحادداخلكبيرةبشعبيةتمتعتأم(09)0

أوبراتهمنمأخوذتانمقطوعتانمقطوعاتهأشوومن

النحلةطيرانرحلةعادكو،أوبرامنالهندأغنيةوهما:

سالتان.القيصرأوبرأمنالطنانة

فيكورساكوفريمسكىإندريفتشنيقولايولد

الأكاديميةفيدرسوقدنوفجورود.منبالقربتخفين

إلىام856منالفترةفيبطرسبرجسانتفيالبحرية

ميليالمومحيقيبالمؤلفالتقىأم،861عاموفى.ام862

الموسيقيينالمؤلفينمنمجموعةإلىوانضمبالاكيروف

هذهوقامتالخمسةباسمبعدفيماعرفواالذينالشبان

التأكيدعلىالموسيقيينبحث،بالاكيروفبقيادة،المجموعة

الموسيقي.الوطنيالتراثعلى

رحلةفىكورساكوفريمسكيأبحر،ام862عاموفي

وأكمل،المتحدةالولاياتخلالهازارأعوامثلاثةلمدةبحرية

سانتإلىعودتهوإبان.السفينةمتنعلىالأولىسيمفونيته

تحتالأولىسيمفونيتهراجع،أم865عامفيبطرسبرج

نفسه.العامذلكفيعروضهاأولوكان.بالاكيروفإشراف

البحريةكورساكوفريمسكيتركام،871عاموفى

أنهوأدركللكونسرفتواربطرسبرجسانتبكليةوالتحق

فننفسهعلملذا،الموسيقىنظرياتعنشيئايعلملايكاد

أشهرمنوأصبحالموسيقيوالشكلوتناغمهاالألحانمزج

منكبيرلعدددرسوقد.العالمفيالموسيقىمنظري

ومنهم:الموسيقىالتأليففيشهرةحققواالذينالطلاب

شيرافنسكي.وإيجور،بروكوفيفسيرجي
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ومراحعةبتحريرأيضاكورساكوفريمسكيوقام

بوردنألكسندرصديقاهتركهاالتيالمومميقيةالؤلفات

وعادةوفاتهما.قبليكملاهاولممسورجسكيومودست

بتوزيعالأوبراليةوالشركاتالأوركسترافرقتبدأما

بوريسمسورجسكىلأوبراكورساكوفريمسكي

ماعادةفإنهاإيجور،الأميربورودينأوبراأماجودنو!.

كورمعاكوفريمسكىنيقولايأكملهاالتيبالصورةتقدم

جلازنوف.ألكسندرالروسيالموسيقيوالمؤلف

فيمحديةحكومةذاتمقاطعةلمحالىردمدي

س!صانهاعدديبلغويلز.بمقاطعةالوسطىجلامورجان

شماليريمحىنهرمنطقةوتممي.نسمة00040/1

هيالرئيسيةأضقليديةاوالصناعةويلز.عاصمة،كاردف

خفيفة،صناعاتوهناك،الحجريالفحماستخراج

بمناجمهينجويدمدينةتشتهر.السياحةإلىبالإضافة

وتوجد،كارفلىهيالمقاطعةفيالرئيسيةوالمدينة.الفحم

عشرالثالثالقرنبدايةإلىتاريخهاسودقديمةقلعةفيها

رومالىحصنبقاياتوجدجليجر،قريةوفي.الميلادي

قديم.

.جلامورجان:أيضاانظر

الطويلةالأشجارم!عديدةلأنواعاسماووو

الأحمرالصنوبرباسممنهانوعويعرف.النيوزيلندية

بناءفيالثمنوالغاليالش!صلالجميلخشبهاويستخدم

وهي.التربةتعريةفىللتحكمالريمويزرعوقد.المنازل

أخضرلونهامتدليةافرعذاتضخمةطويلةأشعجار

مثلوهى.الساقعلىمضغوطةدقيقةأوراقولها،شاحب

مذكرةإما،متميزةغيرأزهارلهاالصنوبرأشجارجميع

،الفروعأطرافعلىالأزهارهذهوتحمل.مؤنثةوإما

فتتخذالمؤنثةأما،هريةأزهارهيئةعلىمنهاالمذكرةوتكون

إماأزهاراضمجرةكلوتحمل،أ!مغيرةاالخاريطشكل

مؤنثة.وإمامذكرة

السمكمننوعالريموراسمكسمك.الريمورا،

البحريةبالحيواناتالالتصاقعلىيساعدهممصرأ!مهعلى

طولويتراوح.الدافئةالبحارفييعيح!وهوحجما،الأكبر

أسم.أو.15ب!تالواحدةالسم!صة

قاعدةتشبهمحورةظهريةزعنفةالريموراسمكوممص

بشفطةللقياموتغلقتفتحزوائدوللممص.مطاطيحذاء

منمتنوعةبمجموعةأنفسهاالأسماكهذهتلصق.قوية

سمكالحيواناتهذهوتشمل.العائلتسمىالحيوانات

الكبيرةالأخرىوالأسماكالبحريوالشفن!تالقرش

منهامحددةأنواعوتوجد.والحيتانالبحريةوالزحالف

نوعيلصق،المثالسبيلفعلى.معينةعائ!!بحيوأناتملتزمة

فقط،الحيتانعلىنفسهالحوتمصاصيسمىالريمورامن

يحصلكما،عائلهمنمجافطركوبعلىدذلكويحصل

وتقوم.العائلشركهالذيالطعامفضلاتمنالغذاءعلى

وبعض.الخارجيةالطفيلياتمنالعائ!!بتخليصالريمورا

الطافيةوالأجسامالسفنحوافعلىتلتصقالريمورا

.ال!خرى

وريموس.رومولوسانظر:.ريموس

المتحدةالولاياتجيشمشاةمنوحداتالريدجرر

جنودمنغيرهممنوأعنفأشقتدريباتيتلقونالذين

فيالفدائيينمنالوحداتهذهوتأسست.الاخرينالمشاة

الثانيةالعالميةالحربأثناءأم429عامالأمريكيالجيش

هذهمنالأولالفوجأما.داربيوليمالعقيدقيادةتحت

ألفيمنمكوناوكانبريطانيافيتأس!فقدالوحدات

الأمريكية.المغاويرمدرسةصتالمتطوينمنمختارينرجل

الأولالفوجهذامن-عشرةكلمنتسعةفقدوقد

وقدالغزو.بدءقبلالعدودفاعاتاخترقواحينأرواحهم

جنباروجرزفدائيىتسمىالفدائيينمنمجموعةحاربت

حربأثناءوالأمريكيةالبريطانيةالجيوشمعجنبإلى

عشر.الثامنالقرنمنالخامسالعقدفيالستةالسنوات

الخاطفةوالحربالتسللطريقةالفدائيونهؤلاءنشروقد

الانوحتى،الوقتذلكومنذ،والجسارةدالجرأةالمتسمة

رينجر.باسمالسمكريالفنفيالطريقةهذهتعرف

الفدائى.:أيضاانظر

،والشاباتبالفتياتخاصةجماعيةلعبةا!لدجيت

بكنداأونتاريوفياللعبةهذهاخترعتالجليد.هوكيتشبه

الولاياتشمماليفيالانتمارسوهيأم63!عامفي

إلىبالإضافةالأوروبيةالدولمنعديدوفي،المتحدة

كندا.

ستالرينجيتفريقفييوجدالجليد،هوكيومثل

فياللعبةوتتمالجليد.زلاجاتجميعايستعملن،لاعبات

زرقاء.بخطوطأقسامثلاثةإلىمقسماتزلجملعب

المطاطمنحلقةبقذفأهدافتسجيلاللعبةوغاية

الحلقةوقطر.مرمىحارسيحرسهاشبكةداخلالأجوف

أسم،1،هفهوالداخليقوهاأماأسم،5.6الخارجي

مستقيمةعصااللاعباتوتستخدم.لممم72.ولممم!ئها

ومناولةلقذفنصللهالي!ع!التيالهوكيعصاتشبه

يمكنولكن،الخشبمنالعصيأغلبوتصنع.الحلقة

أيضا.والبلاستيكالألومنيومعصيامشخدام
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تترلحالجليد.هوكيتشبهوالشاباتللفتياترياضيةلعمةالريجيت

مستقيمةعصاويستحدسبالجليد،تزلمغوملعبعلىاللاعبات

الأحوف.المطاطمنحلقةوقذفلمناولة

للركبتينحشواتاللاعباتتلبس،الرينجيتلعبةوفي

وفي،الوجهلحمايةأقنعةخوذاتيرتدينكما،والمرفقين

للعبةمميزازيابصفتهاتمرينبدلةاللاعباتترتدي،العادة

.الصفوفمنسترةأحيانامعهاويكون

وسط،ولاعبةمرمىحارسةمنالرينجيتفريقيتكون

هيالوسطولاعبة.للدفاعولاعبتينللهجومولاعبفن

مكانكلفيبزلاجتهاتنزلقتستطئأنالتيالوحيدة

منبالقربالتزلجيمكنهنفلاالمهاجماتأما.بالملعب

الأزرقالخطيتعدينفلا،فريقهنيحميهاالتيالشبكة

عصياالوممطلاعباتوتستخدم.الشبكةإلىالأقرب

الدفاعلاعباتأمازرقاء،عصياالهجومولاعباتبيضاء،

شوولن،منالرينجيتلعبةوتتكونحمراء.بعصىفيلعبن

فيالمتبعةتلكتشبهوالخالفات.دقيقةا5منهماكلمدة

عنتختلفالرينجيتلعبةفإنذلكوبمالجليد.هوكي

يلزمبينما،ممنوعبالأجسامالاحتكاكانفيالجليدهوكى

.أزرقخطكلعبرالمرور

المتحدةبالولاياتنيفادامدنكبرياتثانيةردلو

سكانهايبلكدد.فيجاسلاسمدينةبعدالأمريكية

رينومدينةتشملالتيرينومنطقةأما.نسمة085.133

وهي.نسمة667.452سكانهاعددفيباوضواحيها

جبالأسفلنيفاداغربىتروكىنهرعلىتقع!مياحيةمدينة

نيفادا.سييرا

477وجستأبيير،رينوار

المتحدةالولاياتفىليفاداسييراجبالسلسلةأسفلتقعرينومدينة

لأمريكية.ا

البدايةفىوكانت،ام868عامرينومدينةأنشئت

سميتوقد.الهادئالمحيطحديدسككمحطاتإحدى

الحربفيقتلأتحاديجنرالوهورينو،ليجسيباسم

ام(.865-8611)الأمريكيةالأهلية

رسام.(م9191-1481)وجستأبييور،رينوا

الصغيراتللفتياتبرسومهمشهورفرنسيتعبيري

الوسطىالطبقةبحياةالصلةوثيقةولوحاته.والأطفال

أجوأءفيالحيةالناستحمعاتإظهارأحبوقد.الفرنسية

وأصدقائه.بمعارفهذلكفيواستعانالعاديةاليوميةالحياة

وأطفاله.زوجتهرسمماوغالبا

رينوارطورعشر،التاسعالقرنمنالسبعينياتوفي

وبدلأ.للانطباعيينالمنكسراللونتقنيةمعاوكلودمونيت

منصغيرةبقعاأولمساتتركواتماما،الألوانخلطمن

رينوارلكن.معابخلطهاللعينيسمحمما،متجاورةالألوان

منالشكلوصلابةالفنيةالالوأنبتأثيرأهتماماأكثركان

المناظرتصويرعلىالشخصيالتصويرأيضاوفضل.مونيه

الطبيعية.

برسمكلفعشر،التاسعالقرنمنالثمانينياتوفي

بنيترشارالسيدةأشمهرهاكانربمااللوحاتمنكبيرعدد

اتبعوأالانطاعيينمنكثيرأنجدوبينما.وأطفالها

أسلوبرينوارأحب،لوحاتهمفييابانيةموأصفات

هونوروجانمثل،الرسامينبعضعندالروكوكو

واطو.أنطوأنوجانفراجونارد

دراستهوقادتهأم088عامإيطالياإلىرينوارسافر

لأهميةجديدتقديرإلىهناكالنهضةعصرلرسامى

التلوينيةطريقتههجرحيثفرنسا،إلىوعاد.الخطوط

ورسم.الرسمعلىمركزاسنواتعدةوأمضىالعريضة

تظصلا.الفترةهذهفىالمستحمونباسمشهيرةسلسلة
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روادسرينوارأوجستبيير

الرسم.فيالانطاعيةالمدرسة

المضيئةبالألوانأعمالهتميزت

المأخودةسالحيةوالمماظر

فىرسموقد.اليوميةالحياة

منمجموعاتأ!حاتهبعمر

مرححالةفيوهمالناس

تلقائي.

بسببعاناهاالتيالمعاناةالأخيرةالمرحةرينوارأعمال

يربطفجعل؟يديهبشللانتهتالتيالمفاصلالتهاب

النهائيأسلوبه-الويقةبهذه-رينوارطورعليها.الفرشماة

حية.وألوانعريضةفرشساةضرباتخطوطفىللرسم

تعلمعلىيتدربوبدأبفرنساليموجسفيرينواروأ!د

الرسمافيمبكرةموهبةأظهرأنبعد،الصينيعلىالرسم

قاعةفيودرسباريص!.فىوالمراوحالمغلقةالنوافذعلى

الشبانوالرسامينمونيتالتقىحيثللفنونشارلز

وتأثر.الانطباعيينمجموعةبعدفيماكونواالذينالاخرين

لاكروا.دييوجينعندالتلوينوطرقمانيهبإدواردأيضا

الانطباعية.كلود،مونيهإدواردبم،مانيهأيفئا:انظر

سينمافطمخرخام(.979-981)4دجانرليوار،

بعضوتنقدالإنسانيةالعيوبأفلامهمنكثيرتظهرفرنسي

أنهاإلا،الاجتماعيةالمواقففيتظهرالتىالسلوكيات

.وتقصيرهالشعبمعالتعاطفتع!سم!

الأفلامأكثرمناثنينمتضمنةفيلما36رينوارأخرج

(أم)379الكبيرالوهمأحدهما:،الإطلاقعلىقبولآ

اللعبةقواعدوالاخر،الحربجدوىعدمفيهويؤكد

الطبقةفيالكائنةالعلاقاتعلىفيهيتهكمأم()939

الأ!مبوع.بنهايةمنزلياحتفالفيالناسمنالعليا

وتضمأم(.29)4بهجةبلاحياةأفلامهأولوكان

الغرقمنبودوإنقاذام(،)269نانا:الأخرىأنلامه

تونيأم(بم)359لابخالمسيوجريمةأم(،)32!

وأخرأم()389)الإنساني(العطوفالبعبعام(،)359

أنتجوقدام()079رينوارلجانالصغيرالمسرحلهفيلم

الفرنسي.للتلفاز

بييرالفرنسيالرسامأبوهوكانباريسفيرينوارولد

العالميةالحرببدايةبعدرينوارجانهربرينوار.أوجعست

واستقرفرنسامنأم939عامالثانيةالعالميةالحرببعد

عديدةأفلاماوأخر!.ام419عامالمتحدةالولاياتفي

ام(،)419الءمستنقعمنهاالمتحدةالولاياتفى

.أم949عامأمريكيامواطناوأصبحام(49)9الجنوبي

أيردنديسياسي(.-ام)329ألبرتريلولدر،

جمهوريةفىللوزراءرئيساأصبح،فيانافيلحزبمن

عامنوفمبرففىأم،499أم299عامىبينأيرلندا

فضيحةبسببهوكىتشارلزحكومةاهتزتأم،199

رينولدزوقام،سياسية

النجاحيحالفهال!بمحاولة

علىطردهفيانافيل،لزعامة

.الوزارةمنهوكيإثرها

،أم299عامفبرايروفي

استقالته،هوكىقدم

رئيسارينولدزوانتخب

رئيساوأصبحللحزب

،أم499عاموفى.للوزارة

رينولدزألبرتخلافهعقباممتقالتهقدم



سيرنجديكالإئتلافيةالحكومةفيالوزراءرئيسنائبمع

رئيساويلمانهاريتعيينحولالعمالحزبزعيم

العليا.للمحكمة

فيوتعلمروسكمونفيروسكيفيرينولدزولد

حياتهمنالأولالجزءوامضىسليجوفيسمرهيلكلية

السيا!عةميداندخلثم،الحرةالأعمالفيالمهنية

لمجلسالانتخاباتكسبأم،759عاموفيمؤخرا،

ديلفيمقعداكعسب،البدايةوفيفورد،لونجمقاطعة

ما779عام(الأيرلنديللبرلمانالأصغر)المجلسإيريان

للبريدوزيراوأصبح.أ!زارةامرتبةإلىبسرعةوتقدم

منوالطاقةللصناعةوزيراثم،أم979عامفيوالبرق

حزبرجعوحين.ام829ديسميرحتىمارس

هوكىتشارلزعين،أم879عامفىللسلطةفيانافيل

مأ889عامفيورقاهوالتجارةللصشاعةوزيرارينولدز

للمالية.وزيرا

م(.2971-271)3جوشوالسيرارينولدز،

وإتقانهمهاراتهلوحاتهتع!ص.معروفإنجليزيرسام

للطبيعةفهمهوكذلكيختارها،التىللموضوعات

أوغسطسالشريف:المشهورةلوحاتهومن.الإنسانية

سارةأم(،)772روبرتسونوليمام(،75)4كيبل

ام(.)784والأدبوالشعروالفنالغناءإلاهةسيدونز

دوحاترس!فىالرسامتوضئمهارة(البراءة)عمررينولدزلوحة

ودقيقة.معبرة

947جبلرينير،

سميت،الرسمتعليمفيمقالةعشرةخمسكتب

فىوالضخامةالروعةأهميةعلىأكدت،بالمحاضرات

الراسخ.الأكاديميالتدريبأهميةوكذلك،الرسم

.عصرهفيالمشهورينالرسامينأكثررينولدزأصبح

بيركوأدموند،بوسويلجيمس:أصدقائهاقربمنكان

فيعاشواالذينالمفكرينمنوغيرهم،جونسونوصموئيل

تأسيسفيرينولدزأسهم.الميلاديعشرالثامنالقرننهاية

له.رئيسأولوأصبحام،768سنةللفنونالملكيالمجمع

للملك.خاصارساماتعيينهتمام،784عاموفي

،بليموثمنبالقربإيرلبليمبتونفيرينولدزولد

وهوام،074سنةهدسونتوماسيدعلىوتتلمذ

الفنانأعمالذلكبعددرسثم.معروفإنجليزيرسام

عشر.السابعالقرنفيالرسامينأشهر،دايكفانأنتون

برسوماتتأثروهناكام974لمشةإيطالياإلىسافر

وباولو،وتيتانريتو،تونتو:أمثالالنهضةعصرفناني

فيرونس.

الرلممامأصبححيث،ام753سنةإنجلتراإلىعاد

لوحاترسم.المجتمعوقادةالأثرياءطبقةعندالمفضل

بزيارةقامأم،781سنةوفي.للأطفالودقيقةساحرة

تأثرحيثلهولندا،وكذلكبلجيكا،فيفلاندرزلمقاطعة

روبنز.بيترباولالبلجيكيللفنانالفنيةبالألوانهناك

الوطنى،رينيرمتنزهفىرينيرجبليقع.جيلريلير،

المتحدةبالولاياتواشنطنولايةفيجبلأعلىوهو

مخروطهمنتنبعثالغازيةالأبخرةومازالت.الأمريكية

المنحدرةجوانبهأنإلا.الانحتىالضخمالبركاني

بعيد،زمنمنذتشكلقدالبركانأنإلىتشيرالغائرة

وتخترقالبحر.سطحفوقم29473القمةوترتفع

الزهوروتزين.الرائعةالارزغاباتللجبلالمؤديةالطرق

تورينتمونتينومنها:الطريقهذاجانبيالجميلةالبرية

.اللونالأبيضليلىأفالنشيوهوايتالأحمروالهيثر

قمةتسلقامنأولترمب.ب.وبستيفنزهازاردويعد

الجبلفيممرطريقعنالجبلتسلقاوقد.الجبلهذا

القمةإلىالتسلقويعد.أم087عامطارقجبليسمى

التسلقجولاتوتتصف.التحمللقوةحقيقئااختبارا

عميقةشقوقمنالجبلمايحتويهبسبببالإثارةالقصيرة

إلاالانحدار،شديدةجوانبهإلىإضافة،ثلجيةوكهوف

المرشدينأحدمصاحبةحالةفىخطراليسالتسلقأن

التسلق.علىالمتمرسين

(الفردوس)واديبارادايسواديمساحةوتبلغ

خطمنبالقربالجبلسفحعلىيقعوهو2أم065

رينير.جبلعلىالنامىالغابات
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منذعامموناكوأمير(.-مالنالذ)2391ريئيه

ماكسنسهنرلويسرينيهبالكاملواسمه.أم949

جرلسبالممثلةرينيهزواجأثار،غريمالدييديبرتراند

هوبابنالزوجانرزقعالميا.اهتماماأم569عامكيلى

ستيفانيوالأميرةكارولينالأميرةهماوبابنت!تألبرتالأمير

حادثإثرأم829عامرينيهزوجةتوفيت.إليزابيثماري

وقدموناكو.قربسيارة

جد،الثانيلولسكان

السابقالأميرهو،رينيه

ال!ميروفرموناكو.للإمارة

المنخفضالسكنرينييه

التعليم،وتوصئفي،التكلفة

توازنلحفظالجهودوبذل

الحكومية.الميزانية

موناكوإمارةكانت

الثالثرينيهثمفرنسيةمعستعمرة

بنفسها.استقلت

فلزوهوص!".الكيميائيرمزهكيميائيعنصرالريليوم

ب!صياتويوجد.فضيأبيضلونه،الثمنوغالىنادر

والموليبدينيت.الجادوأسنيتمثلمختلفةمعادنفيقليلة

العناصرببقيةمقارنةعاليةانصهاردرجةوللفلز

فهو،العاليةالحرارةلدرجاتتحملهوبسب!.الكيميائية

الخلوطة(.)الفلزاتالسبائكبعضفيكبيرةأهميةذو

لصناعة،والبلاتينالتنجسقمعأحياناخلطهويتم

يستعملأنهكما.للحرارةالمقاومةالكهربائيةالأجهزة

جهازمثل،الأجهزةلبعضالدقيقةالأسلاكلصناعة

الجزيئاتكتللقياسيستخدمالذيالكتلىالمطاف

المشحونة.والذرات

وإدانووداكوولترالألمانالعلماءالفلزهذااكتشف

75،الذريوعدده.ام259عام،بيرجوأوتوتاكي

حرارةدرجةفيويسصهر..702186الذريووزنه

م.04)726حرارةدرجةفىويغلي،م)08153

زنكتينتوريوشركةشركلأ.رفك،ثيدثوريو

أيضاعليهاويطلة!.البريطانيةالشركاتكبرياتإحدى

للبحثالأصلفيأنشئتوقد.ول(.+).2زد.تىأر.اسم

فعالةامشخراجطرقوطورتومعالجتها،المعادنعن

صناعةإلىالشركةعملياتامتدت.الت!صاليفومنخفضة

وتوريدالكيميائيةوالموادالتشييدوموادوالهندسةالمعادن

منالشركةاسماشتقوقد.الطاقةلإنتاجالخامالمواد

أسبانيا.فىتينتوريومنجمها

الثمالية،أمربفيالأنهارأطولمنصاديريو

.المتحدةالولاياتغربيجنوبكم.3403مسافةيتدفق

الحدودثلثىأوالمكسيكفيكمأ،699وحوالى

الأسبانالمكتشفونعليهأطلقوقدتقريبا.بينهماالمشتركة

الكبير.النهرجرانديريوويعنيالاسسما.هذاالأولون

الانحدار(.شديد)النهررافواريوالمكسيكيونعليهوأطلة!

الفاصلالخطمنجرانديريوينبع.العلويالمجصى

كولورادو.غربيجنوبالجنوبيةالروكىجبالعندالقاري

سانواديمشروعمخترقاالشرقىالجنوبإلىويتدفق

مكسيكونيوويخترقألاموزأ،عندجنوباويتجهلويس

وفي.الولايةوسطعبرالجنوبإلىالشمالمنويتدفق

منبسلسلةجرانديريويمر،مكمسي!نيوشمالى

جبلية.نهيراتتغذيهحيثضيقةوديانتفصلهاالأحواض

فوقويتدفق،ألبوكركيفوقجرانديريولمجسع

طولعلىإليفانتسديحجزهوهناك.جافةهضبة

ويحتفظالنهر.مجرىاتجاهفيكابالوخزانويقع.كم65

فىجرانديريواستصلاحلمشروعبالمياهالخزانانهذان

ريومياهفيالأمريكىالسدويتحكم.كراكاسلاس

تكساسولايتيحدودعندبازوإلضمماليجراندي

المكسيك.وحدودونيوم!صسيكو،

الدوليةالحدودجرانديريويشكل.الأوسطالمجرى

الجنوبنحويجريفهو.المكسيكخليجإلىبازوإلمن

ليمرشمالأيتجهحيثبريسيديوإلىبازوإلمنالشرقى

صوبشدفقثم،الريفيةالجبليةبندبجمقاطعةحول

جرانديريويتجهثمبيكوز،نهربهيتصلحتىالشرق

جرانديريونهر

أكسماس

+-------------ه
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والمكسيك،المتحدةالولاياتبينالحدودمعظميشكلجرانديريو

المكسيك.حليجإلىالمتحدةالولاياتفيكولورادومنالنصيجري

سدويقيم،المجرىنهايةحتىالشرقيالجنوبنحو

اتجاهفيكم02حوالييمتدالنهرعلىجسراأميستاد

خزانالسدويكون،تكساسريو،لديلالغربيالشمال

أكم.38لمسافةللتيارمعاكساتجاهفييمتدالذيأميستاد

أرضخلالجرانديريوييدفق،الأوسطمجراهوعند

الصيففصلأواخرفيالنويجفوقد،الجفافبالغة

وتعبر.للريالمستخدمةالمياهوكميةالمطرسقوطقلةبسبب

وبريسيديو.بازوإلعندالحدودالحديديةالسككخطوط

إيجيلممريبينجرانديريويتعممع.الأدنىالمجرى

حديديةسككتقاطعنقطةيمثلمنهماوكلولاريدو

السلادو،نويلتقىلاريدو،منكم08بعدوعلى.مهمة

ويكون.جرانديبريوالمكسيكمنالكبرىالروافدأحد

نهرمنبعخلفكم32بعدعلىيقعالذيفالكونسد

معاكعراتجاهفييمتدالذيفالكونخزاناسملادو،

عبرأزوكارخزانويقع،كم55علىتزيدلمسافةللتيار،

ميشنخزانويقع.بالمكسيككامارجوفيجرانديريو

مياهبحجزالخزاناتهذهوتقومالنهر.مجرىاتجاهفي

مدينةوبين.الأدنىالوأديريلمشروعاتالفيضانات

الموالحالفلاحونيزرعوبراونسفيليجرانديريو

.الريعلىيعتمدالذيالواديفيوالقطنوالخضراوات

منكم27طولهاقناةشقتأم،369عاموفي

خليجإلىتؤديالتىمادرإلىلاجوناإلىبراونسفيلي

يتعذربحيثبالضحالةالنهرمعظموشسم،المكسيك

عليه.القواربإبحار

الجنوبيةأمريكافيمدينةأكبرثافيدجاصوديريو

ديريووتعد.للبرازيلالصناعىالمركزباولوساوبعد

مركزاريو،باسماختصاراتسمىماكثيراالتيجانيرو

أكبرأحدالمدينةتضمكما.والنقلوالتجارةللمالمهما

هىوريو.الجنوبيةأمريكافيالرئيسيةالبحريةالموانئ

البرازيل.شرقيجنوبفيجانيروديريوولايةعاصمة

5(390و232جانيروديريومدينةسكانعدديبلغ

يصلوضواحيهاالمدينةهذهسكانعددأنحينفينسمة

بمناظرهاجانيروديريووتعد.نسمة63718.0.9إلى

جبالبينريووتقع.العالمفيالمدنأجملإحدىالخلابة

غواناباراوخليجالأطلسيالمحيطوبينالغاباتتغطها

وأشجارمتلألئةبيضاءشواطىءوتحف.الخلابةالزرقاء

لوففموجارجبلويرتفع.الساحلمنطقةالباسقةالنخيل

الخليج.فيجزيرةشبهمنم404علوإلى

علىولكنبالسكانمزدحمةمدينةجانيروديوريو

يعتبرونالمدينةسكانمنالعديدفإن،الازدحاممنالرغم

السكانويستمتع.البرازيلفيللعيشمكانأفضلريو

الليليةوملاهيهاالمشمسةريوبشواطئالخصوصوجهعلى

بالحيوية.النابضةومهرجاناتها

وقريةقلعةالبرتغاليونالجنودبنىعندماريوتأسست

.ام565عامفيغوانابارابخليجالانيعرفممابالقرب

الميناءعلىالسيطرةأجلمنهناكالبرتغاليونواستقر

فييسمىكانالذيالخليجاسممدينتهمعلىوأطلقوا

المؤرخونويعتقديناير(.)نهرجانيروديريوالوقتذلك

باسمالخليجسمىكولهوجونكالوالبرتغاليالمكتشفأن

يعتقدكيلهووكان.أم305عامفيهوصلالذيالشهر

عطم.لنومصبالخليجبأن

ساحلويشكل2.كمأو171حوالطتغطي.المدينة

غوانابارأخليجعيتاخمبينمالريوالجنوبيةالحدودالمحيط

الشمالجهتيمنالجبالوترتفع،الشرقجهةمنالمدينة

الشديدةالجبالمنالعديدنفسهابالمدينةوتوجد.والجنوب

.الانحدار

الشمالمنطقة،رئيسيةأقسامثلاثةإلىريووتنقسم

الشمالمنطقةوتقع.الجنوبومنطقة،الوسطومنطقة

ساحلبمحاذاةترتفعالتيالجبالخطشماليالكبرى

الخليجساحليضمالذيالقسمهذافيوتوجد.المحيط

شاسعة.سكنيةومناطقوالمصاؤالأرصفةمنالعديد

منطقةكمأ4بطوليمتدالذينيتيروي-ريوجسرويربط

فيوالمياه.الخليجشرقىالواقعةنيتيرويبمدينةريوشمال

الصحي.الصرفبمياهملوثةغواناباراخليجمنأجزاء

الحىتضمالتيالصغيرةالوسطمنطقةوتقع

ريو،ولممطوفى.الخليجثغرفى،الرئيسىالتجاري
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ويرتفعالأطلسيالمحيطعلىخلئكواناباراعلىتقعجايرو.ديريو

الخلئ.وراءريوسطحيميرالذىشوجارلول!حمل

تزحمماوعادة.ضخمةحديثةومكاتبمبانتنتصب

فارجاسالرئيسشارعمثلفسيحةشوارعالمرورحركة

فهي،الأخرىالمدينةشوارعأمابرانكو.ريووشمارع

يستطعونالذينهموحدهمالمشاةأنحدإلىضيقة

والمسارحوالمتاحفالمكتباتمعظموتوجدعبرها.السير

مكتبويشغل.الوسطىالمنطقةفيريوفيالرئيمسية

لحكاممسكئامضىفيماكانقصراالرئيسيالبريد

البرتغاليين.البرازيل

الواقعةالأراضى،الضيقةالطويلةالجنوبيةالمنطقةوتحتل

بحيرةالمنطقةهذهوتضم.والمحيطالساحليةالجبالبين

علىالمجاورةالنباتيةالحديقةوتحتوي.فريتاسديرودريجو

السكنيةالشققعمائرمنمئاتوتطل.استوائيةنباتات

شاطئويشتهر.المنطقةفيالشواطئمنالعديدعلى

المرصوفةالمزخرفةوأرصفتهالضخمةبفنادقهكوباكابانا

الملونة.بالحجارة

كبيرااختلافاالفافيلاستسمىفقيرةأحياءوتختلف

فيالناسمنالالافويعيش.الرأقيةكوباكابانامنطقةعن

والأراضيألانحدارشديدةالجبالسفوحعلىفقيرةأكواخ

.المستنقعاتبهاتكثرالتىالساحلية

وتوفرجانيروديريوجبالسفوحترحمصغيرةخشيةمساكن

المنخفض.الدحلذاتالعائلاتمنللآلال!السك!

ريو.منبالقربوديانفيالسكنيةالضواحيوتقع

فيالمنخفضةالدخولذويمنالعمالمنالعديدويعي!

.الصغيرةالمدنهذه

التعليميةبمؤسساتهاريوتعد.الثقافيةوالحياةالتعليم

وتحتل.البرازيلفىثقافىمركزأكبرومتاحفهاومكتباتها

مؤسساتكأكبرموقعهاالفيدراليةجانيروديريوجامعة

تضم،المدينةمكتباتبينومن.العديدةالعاليالتعليم

الزوارمنالعديدويقبل.كتابملايينثلاثةالوطنيةالمكتبة

القوميالمتحفمثلمتاحففىالمعروضاتمشاهدةعلى

الحفلاتوتعرض.الهنديوالمتحفالفولكلورومتحف

المسارحفىأوالبلديةمسرحفىوالمسرحياتالموسيقية

.الأخرىالكبرىوالقاعات

للأوراقوسوقمصارفمنفيهابماريوتعتبرالاقتصاد.

%ا.حوالىمصابالمدينةوتنتج.للبرازيلالماليالمركزالمالية

علىهيريوفيالرئيسيةوالمنتجات.الصناعيالبلادناجمن

الادوية،،الكيميائيات،المعلبةالأطعمةلقيمتها(:)وفقاالتوالى

.كبرىسفنأحواضأيضاالمدينةوتضم.المعادن

والسكةالطرقوتربط.رئيسينقلمركزوريو

ريووفى.الأخرىالبرازيليةالمدنببقيةالمدينةالحديدية
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البحريةالموانئأهممنأنهابجانبرئيسيانمطاران

خليجفيباكيتاجزيرةوبينريوبنعبارةوتربط.بالبرازيل

خدماتوأنفاقوقطاراتحافلاتشبكةوتوفرغوانابارا.

المحلى.النقل

ممابالقربيعيشونالتوبيهنودكان.تاريخيةنبذة

المكتشفونوصلعندماغوانابارا،بخليجالانيعر!ت

وكانت.أم305عامفىمرةلأولهناكالبرتغاليون

باعتبارهاالبرازيللمنطقةملكيتهاأعلنتقدالبرتغال

فيمستوطنةفرنساوأنشأتأم494عامفىمستعمرة

أسس،سنواتعشرمضيوبعد.امء55عامالخليج

ديريوسا،ديإيستاسيوالنقيببقيادةبرتغاليونجنود

.أم567عاممنهاالفرنسبنوطردواجانيرو

البرازيلجنوبىفيالذهبعلىالبرتغاليونالمنقبونعثر

فيالسفنوبدأتعشرالسابعالقرنمنالتسعينياتخلال

تحارةواجتذبت.البرتغالإلىريومنالثمينالمعدننقل

القرنأوائلفيريوإلىالمستوطنينمنالعديدالذهب

عامفيللبرأزيلعاصمةالمدينةوأصبحتعشرالثامن

.أم763

السادسجون)الملكجونالأميرالبرتغالحاكمقدم

الفرنسيالغزومنهرباام808عامفيريوإلىبعد(فيما

عاصمةريومنواتخذ،البرتغالعاصمة،للشبونة

البرتغاليينمنالالافوهرب.البرتغاليةللإمبراطورية

وعسكريةطبيةمدارسأنشأواحيثريوإلىأيضاالأثرياء

عاصمةلشبونةأصبحتثم.بالمدينةضخمةومكتبة

عامفىإليهاجونعادعندما،اخرىمرةللإمبراطورية

دولةالبرازيلأصبحتأم،822عاموفي.أم182

ربطتأنبعدالتجارةوتوسعتريو،عاصمتهاممستقلة

أواممطفىالشماليةوأمريكابأوروباريوالبخاريةالسفن

نصفعلىيزيدريوسكانعددوكانعشر.التاسعالقرن

.أم098عامنسمةمليون

عصريةمدينةريوأصبحت،العشرينالقرنأوائلوفي

منالملايينوانتقل.حديثةومبانفسيحةشوارعذات

وتم.العشرينالقرنوأوالممطأوائلخلالالمدينةإلىالريف

لتوفيرسكنيةشققاتضمالتيالمبانيمنالالافإنشاء

منالعديدأنغير.السكانمنالمتزايدللعددالسكن

الشققتأجيرنفقاتتحمليستطجعوالمالجددالوافدين

الستينياتوخلال.خشبيةأكواخفىللعيشواضطروا

الفيدراليةالحكومةشيدت،العشرينالقرنمنوالسبعينيات

منالسكانلصالحريوفيالإسكانيةالمشروعاتمنعددا

المنخفضة.الدخولذوي

الستينياتفيفيدراليةعاصمةريومحلبرازيلياحلت

هناكإلىالفيدراليةالحكومةوانتقلت،العشرينالقرنمن

ينتقلولم.العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتفي

وظائففييعملونكانواالذينريوسكانمنالعديد

وظائفهم.فقدواوبذلكبرازيلياإلىحكومية

قحيخليجهيئةعلىنهرمصب*ظلاديرلو

الجنوبىالساحلعلىوالأروجوايبرانانهراكونهالشكل

الشمالاتجاهفيالخليجويمتد.الجنوبيةلأمريكاالشرقي

فيويتدفق.كم027حوالىالأطلسيالمحيطمنالغربي

كماوالأروجواي،برانانهريمنالمياهمنكبيرقدرالخليج

الإبحارمنالضحلةالمناطقكثرةوتجعل.قويتياريوجد

ويقعالنهر.مجرىطولعلىبالخاطرمحفوفاأمرافيه

مونتيفيديوميناء،أروجوايفىالخليجفممنبالقرب

أرصفةبناءتموقد.كم225اتساعهيبلغوالذي،الطيعي

الشاطىءعلىعميقةقنواتوحفرت،للسفنضخمة

ولابلاتا.أيرسبوينسفيل!خليجالأرجنتيني

أولسوليسديديازجوانكان،امء61عاموفي

الإيطاليالبحارأسماهوقدالخلئ.يدخلأبيضشخص

وقد.الففمىالنهرلابلاتا،ديريوكابوتسبالشيان

التيالفضيةالزخارفإلىالاسملهذاكابوتاختياريرجع

الوقت.ذلكفيهناكالمقيمونأهنودايرتديهاكان

الأرجنتين.:أيضاانظر

الاستوائية.غينياانظر:.موليريو

الجزرمنمجموعةريوكيوجزر.صررلووو،

،الهادئألمحيطشماليفيجزيرةمائةمنأكثرمنتتألف

حتىاليابانيةالرئيسيةالجزرمنوتمتد،لليابانتابعةوهي

سكانهاوعدد2كم)0213أراضيهامساحةوتبلغ.تايوان

.السكانمنخالوبعضها(،نسمة1/1)595.60

منمجموعاتخمسإلىالجزرهذهتقسيمويمكن

:الجنوبإليالشمال

المجموعة-03توكاراجزر-02أوسومىجزر-أ

جزر-4وأوكيناوا.أمامىجزرمنوتتألفالوسطى

.أوكيناوا:انظر.يياماجزر-5.مياكو

أرضهاأنرغمالزراعةأنشطتهمأهم.السكان

طعامهمولكنالأرزالسكانويزرع،وجبليةصخرية

اسحكرقصبيصدرونوهم.البطاطسالرئيسي

آخرمهفانشاطافيمثلالسمكصيدأما،والأناناس

والغذاء.الدخلحيثمنللسكان

تأثرتوقد،اليابانيةاللغةتشبهلغةالسكانيتكلم

مقابرفىموتاهميدفنونوهم.واليابانبالصينديانتهم

مهفاجزءاالأجدادتكريمطقوسوتشكل،ضخمةعائلية



يوليتر484

مثلالطيعةمظاهربعضيؤأ!ونكما،السكانديانةمن

والنار.الأشجار

الجبلي،الطابعالأرضعلىيغلب.وافماخالسطح

جزيرةفي،أم008البحرسطحعنارتفاعأقصىويبلغ

الجزر.بعضفينشطةبراكينوتوجدياكو،

الحرارةدرجةمتوسطويبلغ،رطبدافئمناخوللجزر

135ب!تفيتراوحالمطرسقوطمعدلأما،م152

رياحاالاممتوائيةالتايفونأعاصيروتجلب.سم503و

ماوعادة،والخريفالصيف!فصليفيمدمرةوأمطارا

السماءوتتلبدالشتاء،فياكبرودةشديدالطقصيكون

أقل.أمطارسقوطمعبالغيوم

منالحزرهذهسكانأسلافجاءربما.تاريخيةنبذة

نأالعلماءبعضويعتقد.الفلبينمنربماأو،وتايواناليابان

قبلالجليديةأ!صورافيبالسكانمأهولةكانتالجزرهذه

القرنمنذويابانيةصينيةبعثاتبهاحطتكما.التاريخ

والسادسعشرالخامسالقرنينوخلال.السالإلميلادي

التجارةشبكةمنجزءاأوكيناواكانت،الميلاديينعشر

آسيا.شرقىوجنوبوكورياواليابانالص!تربطتالتي

عامحتىالجزرهذهعلىواليابانالصينتنازعت

فيهااعترفتمعاهدةالصينوقعتحينما،أم874

هذهأصبحتأم،987عاموفيعليها.اليابانبسيادة

فياليابانهزيمةوبعد.يابانيتينمقاطعتينمنجزءاالجزر

عليها،المتحدةالولاياتاسستول!،الثانيةالعالميةالحرب

أوكيناواشماليالواقعةالجزرأم539عامأعادتثم

إليهاأعيدتفقدالجنوبيةوالجزرأوكيناواأما،أليابانإلى

.ام729عام

نيت.لجراا:ن!ا0ليتيور

بحدعلى،الهنديالمحيطتممىجزيرةردوصن

مدغشقر.شرقيكم064

وتبلغ،بركانيةانفجاراتعنالجزيرةهذهنشأتوقد

دينيس،سانتمدينةوعاصمتها2.كم512.2مساحتها

نسمة.720.901سكانهاوعدد

وقصبوالشايوالتبغالفانيلا:منتجاتهاأشهرمن

الجزيرةسكانعدديبلغ.الشاميةوالذرةوالعطوراسمكر

الأوروبيةالأصولذويمنمعظمهمنسمةألف564

والصينين.الهنودبعضإلىبالإضافة،الفرنسيةوبخاصة

ولمعشر،السادسالقرنأوائلالبرتغاليوناكتشفها

وقدأم.642عامالفرنسيوندخلهاحتىأحديقطها

عامالحاليباسمهاوسميت.بوربوناسمعليهاأطلقوا

الفرنسية.الحكومةضمتهاام469عامومند.أم848

شمعضوا،36منلمجكونمجلسالجزيرةهذهيحكم

الشعب.قبلمنانتخابهم



و

المعجمةالحروفمنالزايحرف.الكتابيةالصفاتالهجائيالترتيبفيعشرالحاديالحرفيالزر.

تكتب،النسخخطوفيز.هكذا:فوقهابنقطة)المنقوطة(ويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيوالسالغ،العربي

هكذا:قبلهابماومتصلةحرز،مثل:فيز،هكذا:مفردةحسابانظر:.الجملحسابفى)7(الرقمعدديا

يأفيقطبعدهابمامتصلةتكتبولاهز.مثلفيص،الترلمجصفييأتي،القديمالصوتيالترتيبوفي..ا

العربية.الكلمةمنموقع.جنيابنعندوالتاسعأحمد،بنالخليلعندعشرالثالق

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحروف:أيضاأنظرفيالزايحصفيأتي،الحديثالصوتيالتيبوفي

بجزءمتصلتكوينأونسيج،التشريحعدمفيالزائدةالصوتياتعدماءأغدبعندعشرالتر!ال!ابع

ين.المعا

فن!تدويشيرمسدلمصطبأنبوبافيؤدلججمهىاااكب!ألدممهاحتكاكيلثييصوتالزاي.الصوتيةت.

مع-العلياالاسنانخلفاللسانطرفبجعلينطق،مجهو

ادديطا!"كا!كاكا!ءكالمللهواء،ضيقمنفذومئرجودالعليا،باللثةمتهالتقاء

؟!*؟في!عكا!!"عء!وخ*+،بهالنطقعندالحنكأقصىويرفع.ألاحتكاك:فيحد

لمابميرى؟الأوتاروتتذبذب.الأنفمنالمرورمنالهوأء.حتى

إ؟!حل!اا!عورأ!زتجكار!!"ورنر:رر-لأنجكاكانظرا.الزرع:مثل،كتالة!نطقا.التعريف)أل.(ممعها

لحسمى،،السمسيهالحرو!مروالراي.لطمهعمدالصو

الصا

الدوديةالزائدةمنليسالزايحرف.الصرفيةالاستخدامات

الدقيقالمىتقلبقدلكن،التصريفحروفمنولاالمعانيحرو.

وهيالغليظالمعىفيالأعورمنيمتدضيقأنبو!الدوديةالزائدةزا،ومشتقاولالوزنهذافاءكانتإذا،الافتعالتاإليه

.بالدودةلتبيهة.تانظر:.الزايانوتدغم

احربي.اا!منرووةبأنواع)زأالزايزالحرفلتمثيلخاصةطرئ

..هـ..--

كاصورر

كا3الرقعةالديوانيالفارصميالنسخالكوقي*العربيةصرسأ4ظرإ

3كاعصصزز"!بجدلغكا

الطاعي.النسخفيالزايمننماذج

نهمايةوسطلدايةمنفصل.السعودية!يالمستخدمةالإثاريةبريل



زائير486

الدوديةبالزائدةالإصالةتؤدي

وتمتكتتورمبحيثالتهابهاإلى

بالصديد.

الملتهمةديةالدأال!ائدة

فىالزائدةوموضع.الغليظالمعيأجزاءأولوهوالأعور،

توجدوهى.البطنمنالايمنالجزءأسفلفىالإنسان

وتتميز.وغيرهاالقوارضوبعضالقرود،لدىأيضا

طويلةدوديةبزوائد،القوارضمنأخرىوأنواعالجرذان

الزائدةأنالمرجحومن.الهضمعمليةفىتساعدها

الزائدةوتتسبب.الإنسانلدىوظيفةلهاليسالدودية

التهابتسمىمرضيةإصابةفىالتهابهاعندالدودية

الدودية.الزائدة

الدودية.الزائدةالتهاب:أيضاانو

الديمقراطية.الكونغوانظر:رائير.

نهر.لكونغو،ان!:ا0لهرئير،را

زعيمأكان(.ام19-9أ088)إميليالوراباتا

كمسبإلىيهدفكان،الأصلهندي،المكسيكيةللثورة

الإلزاميةخدمتهأنهىأنوبعد.لشعبهالأراضيمنالمزيد

بورفيريوالرئيسضدالتمردصفوفإلىانضم،بالجيش

قامحتىسلاحهإلقاءزاباتاورفض.أم019عامدياز

كما.الأرضبتوزيعماديروفرانسيسكوالثوريالزعيم

اغتالالذيهورتايانوبفكتورالاعترافزاباتارفض

مدينةباحتلالفيلايصاحبهزاباتاوقامماديرو.

اغتيالتمأم919عاموفي.م4191عاممكسيكوسيتي

فيزاباتاولدجوجاردو.جيساسالكولونيليدعلىزاباتا

بالمكسيك.مورلوسأنينكويلكو

فلزوهو!+.الرمزيحملكيميائيعنصرالزئيق

الزئبقفإن،الأخرىالفلزاتنقيضوعلى.اللونفضي

بسهولةينسابوالزئبق.الغرفةحرارةدرجةفيسائل

ولا.السريعةبالفضةأحياناتسميتهإلىأدىمماولصرعة

معروفاكانولكنه،الزئبقاكتشفالذيمنيعرف

والهندوسوالإغريقوالمصريينالصينيينقدماءعند

بساعيالرومانيةالأساطيرفيسميوقد.والرومان

السرب.الآلهة

الحرارةمقاييسبعضصناعةفيالزئبقيعستخدم

)البارومتر(.الجويالضغطومقاسس)الترمومتر(،

وشاع،والصناعةالزراعةفيالزئبقمركباتوتستخدم

ولهذا.والورقالبوياتمنكلصناعةفياممتخدأمها

عديدةأماكنفيبكثرةمنتشراأصبحالزئبقفإن،اسمبب

إلىويؤديجذا،سامالزئبقأنمنالرغمعلى،البيئةمن

،وجودهمخاطرالناسعرفأنوبعد.الموتأوالمرض

وصولإمكانيةمنالحكوميةوالمنظماتالصناعةقللت

البيئة.إلىالكبيرةالزئبقكميات

الذريوعدده،5.002!أسذرياالزئبقيبلبرزن

ويغلى،م.87538-حرارةدرجةعندالزئبقينصو8..

.م58.356حرارةدرجةعند

منهامفيدا.تحعلهخواععديدةللزئبرق.الاستخدامات

حالتهعلىيظلأنهكما،بانتظاموينكمشيتمددالزئبقأن

تميزهأدىوقد.الحرارةدرجاتمنواسعمدىفيالسائلة

.الحرارةمقاييسصناعةفىاستخدامهإلىالصفاتبهذه

بعضصناعةفيويستخدمللكهرباء،موصلوالزئبق

تعمليجعلهاحيثوالموصلاتالمفاتئالكهربائيةأجزاء

الصناعاتمنتجوويستخدم.وبكفاءةضجيجغيرمن

لتغييروذلكالكهربائيالتحليلخلايافيالزئبقالكيميائية

صناعةفيالزئبقبخاريستخدمكمابالكهرباء.المواد

التيارمرورعندالضوءيشعلأنه،المتوهجةاللمبات

خلاله.الكهربائي

الزئبق(الفلزاتمن)خليطسبائكمنوللعديد

علىتحتويالتيالسبائكوتسمى.عديدةامشخدامات

يحتويالذيالفضةمملغمتشملوهيبالمملغمات،الزئبق

حشوةالأسنانأطباءويستخدمها.والزئبقالفضةعلى

الجافةالبطارياتمنالعديدتحتويكما.الأسنانلفجوات

منالشوائبلمنعوذلكوالكادميومالخارصينكلغمعلى

سبيكة.،ا!للجمانظر:.الكهربائيةالخليةعمرتقليل

القشرةفيقليلةبكمياتالزئبقيوجدالمصادر.

منالرغموعلى.الأخرىالفلزاتمنبغيرهمقارنةالأرضية

بهاالزئبقعلىتحتويالتيالروالسبأنإلآ،وجودهقلة

.بوفرةموجوداجعلهمماالمادةهذهمنكبيرةكميات

يسمىخاممنيأتيالناسيستخدمهالذيالزئبقومعظم

المصفونيسخن،النقيالزئبقعلىوللحصولالزنجفر.

أكسجينفيتفاعلالهواء،منتيارفىالزنجفرخامللزئبق

تاركا،الكبريتأكسيدثانيغازمكوناالكبريتمعالهواء

خلفه.النقيالزئبق

الزئبق،منتجىأكبر)سابقا(السوفييتيالاتحادكان

والصين،الجزائر،منكلالزئبقإنتاجفيويشاركه

وإيطاليا،وفنلندا،،الدومينيكانوجمهوريةوسلوفاكيا،



إلىالزئبقمركباتالكيميائيونيقسم.كباتا

،أالزئبقأوالزئبقوز،مركبات-ا:عتين

."الزئبقأو،الزئبقيككبات2-

2!+(،أح)2الزئبقوزكلوريدالزئبقوزمركبات:"
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سطحمنمقربةعلىوتنتشرعادةجذورهاوتمتدكبيرأ،

أسفلتنموأنالأخرىالنباتاتعلىالصعبومنأالتربة

منالغالبفىتخلوالزانغاباتفإنلذا،الزانأثير

بالفطرياتغنيةالزانأشجارأنإلا.الأخرىالتحتيةأالنباتا

.الفطرياتانظر:جدا.السامالموتقبعةفطرخاصوبوجه

ديدريكسونبدآت

الجولفرياضةعلىالتركيز

منالثلاثينياتمطلعفي

غيروقد.العشرينالقرن

أداءاللعبفيأسلوبها

الرياضةهذهفىالنساء

وجذبجذريا.تغييرا

القويالمحوريدورانها

القليلةوإصاباتها

ديدريكسونبيبمنالعديدوامشعراضاتها
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فازتوقد.النسائيةالجولفلرياضةالجددالمشاهدين

.ام469عامفيللهواةالنسائيةالمتحدةالولاياتبمسابقة

عاميفيالتوالىعلىمسابقةعشرةبسبعالفوزحققت

.ام479و4691

فيللهواةالبريطانيةالمسابقةالمنافساتهذهوتشمل

بهذهتفوزأمريكيةأولبذلكوأصبحت،ام479عام

.7491عامالاحترافإلىديدريكسونعمدت.الدورة

.للمحترفاتالجولفاتحادمؤسساتإحدىوكانت

إجرائهامنواحدةسنةبعد،أم459عامانتصاراأحرزت

.السرطانبمرضلإصابتهاجراحيةعملية

بعدفيمااشتهرتالتىديدريكسونإيلاميلدردولدت

بولايةآرثربورتميناءفىديدريكسونبيبباسسم

تزوجتوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولايات،تكساس

.م3891فيزاهارياسجورخالمصارع

بنمختارهـ(.658-؟)الغزميديالزاهدي

.بالأصولوعالمحنفيفقيه.الغزمينيالزاهديمحمود

أكابرعنالعلموأخذبها،نشأ.بخوارزمغزمينمنأصله

الموزي،الدينوناصر،التركستانيمحمدمنهمعلمائها،

للعلم،طلبابغدادإلىرحل.وغيرهمالخوارزميويوسف

لهواستفاد.وأفادمدةبهاوتوطنالرومبلادإلىرحلثم

أصولفيالمجتبى،الفتاويفيالحاويمنها:مؤلفاتعدة

لتتميمالمنيةقنيةبمالأمةففائلفيالأئمةزاد،الفقه

وله:،القزوينيللبديعالمحيطالبحرمناستصفاها،الغنية

الحيض.فيالجامع؟الناصريةالرسالة

شعاعانيكونهشكل،المستويةالهندسةفيالزاويئ

إلىيمتدخطمنجزءهووالشعاع.الطرفيةالنقطةبنفس

تلتقيالتيوالنقطة.نقطةمنواحداتجاهفينهايةلاما

الشعاعاتتعرفبينماالرألر،تسمىالشعاعاتعندها

.بالأضلاعنفسها

تكونعندما.بالدرجاتعادةالزاويةحجمقياسيتم

وللزاوية.قائمةزاويةفالزاويةمربعا،ركناالشعاعات

بينما0،95منأقلفلهاالحادةالزاويةأما0.95القائمة

تبلغالتىوالزاوية0518.و98.بينالمنفرجةللزاوية

مستقيما.خطاتكونأضلاعهالأن،مستقيمةزاوية418.

متتامتان،زاويتانفهما94.زاويتينمجموعبلغوإذا

ويستخدم0518.مجموعهماكانإذامتكاملتانوهما

الزاوية.لقياسالمنقلةتسمىبسيطةأداةالناس

ثابت،ضلعمنالزاويةتتكون،المثلثاتعلمفى

واتحاهمقدارويحدد.طرفيأودوار،وضلع،أبتدائي

وأسالبةكانتإذاوما،الزاويةحجمالطرفيالضلعدوران

3ص!*كلممسسكه

قائمة
الزواياأنواع

عك!سالدورانيكونعندماالموجبةالزاويةتتكون.موجبة

يكونعندماالسالبةالزاويةوتتكون.الساعةعقارباتجاه

عقاربأحدكانفإذا.الساعةعقارباتجاهفيالدوران

اتجاهعكسويدور3منيبدأوالثاني3علىمثبتااسماعة

.09زاويةفستنشأ،21يصلحتىالساعةعقارب

الدورانعنوتنشأ.الربعيبالدورانالدورانهذاويعرف

زاويةيكونأرباعثلاثةودوران0،518زاويةالنمفى

ويحدث.036زاويةيكونالكاملوالدوران،027

063بينزواياالطرفيدلضيعالثانيالكاملالدوران

027بينزواياالثالثالدورانعنوينتج572و.

الموجبة.الزوايالكلبالنسبةوهكذا51،لأ.8و.

فيالوفيالضلعيتحركعندماالسالبةالزواياتتكون

فىالبوصلةاتجاهاتإعطاءويتم.الساعةعقارباتجاه

عقارباتجاهفىتقاسزوايابوساطةالبحريةالملاحة

موجبة.بأرقامتعطىالقياساتولكن.21منالساعة

القطرية.نصفالزاوية،المنقلة،الدرجةأيضا:انظر

.الانعكاسانظر:.الائعكاسزاوية

الانكسار.انظر:الائكسار.راوية

الفموءالانكساربم،الانعكاسأنظر:.السقوطراوية

(.المستوية)المراياا!لرآة(بموالاقتصاصوالان!صهمار)الانعكاس

الأفقخطامتدادتمكدىزاويةقياسالسمتزاويئ

عادةالمرجعيةالنقطةوتكون.مرجعيةونقطةماجسمبين

الساعة،عقاربباتجاهالزاويةوتقاس.مستقيمخطعلى

.09مباشرةالشردتىفىيقعلجسمالسمتزاويةوتعادل

نأويمكن.الغربمن0527الاتجاهذاتالرياحوتهب

هذهوفى.الجنوبنقطةمنأيضاالسمتزاويةتقاس

إلى13هسمتهزاويةتعادلالذيالجسميقع،الحالة

أكثرالمرجعيةالنقطةتكونأنويمكن.الغربيالشمال

.غرب5135جنوببشكلالاتجاهبإعطاءوضوحا

تحديدفيللمساعدةالسمتزاويةالمساحونيستخدم

المدفعية.نيرانلتوجيهالجنودويستخدمها.التخومنقاط

الأجساممواقعلتحديدوالملاحونالفلكيونويستخدمها

موقعلتحديدالارتفاعيعرفواأنعليهموينبغيالسماء،في

السماء.فىأخرجسمأونجم



ااويةا

!يام!قم

11محيط

!طول

الموحودء

يساوي

الؤطر!ي

المحصورة

تساوير

لرسم.القطريةنصف

القطرية!سفللىاوية،وية

وعلى.الدالرةقطرلصرو

سثسقوماألشئ،دائرة

،لرسم.الدائرةهـقو

(!)أالقوساليسار،لمى

صل.الدائرةقطرنص!

الزاوية.الدائرةممركزوس

م!وأمالمستقيميرير

قطرية.نص!وية

التيالمتريةالوحدةهيالقطريةنصصيةالزا

والعلماءالمهندسونيقيسماوكثيراالزوايا.بهاتقاس

الوحدةهذهلأنالقطريةنصفالزاويةبطريقةالزوايا

ومهندسو،الملاحونأما.حساباتهممنالعديد".

الزوايايقيسونفإنهم،عامةالناسومعظمالمسا

حواليالقطريةنصفالزاويةهوتعساوي.،ت2.لدر8

قطرنصفىبينواحدةقطريةنصفزاويةنص-

.الدائرةقولنصفمساوياالدائرةعلىقوسبقطعالدائرة

بالزواياقياسهاويمكنزواياتمثلقدوالأقواسئرفالدو

يساويالدائرةمحيط،المثالسبيلوعلى.القطريةنصف

فإنوبالتالي.الدائرةقطرنصف*التقريبية100*2

*2تساويالقويةنصفزواياعلىتحتويالتيالدائرة

الدرجة.انظر:.التقريبيةالنسبة

وحاد.طويلأنفلهالجرذ،يشبهصغيرحيوانيئالزب

المعروفةالثديياتأصغرضمنالحيواناتهذهبعض..ص

هذهوتعي!ش.فقطجرامينبعضهاوزنيبلغحيث،.

الشرقىالأرضيةالكرةنصفمنكلفيانات

الغاباتوفي،الحقولفيمساكنهاوتقيم،والغر

.والمستنقعات-والحدا

نتيجةوالجرذانالزباباتبينالمرءيخلطماائماو

بتحريكهيقومونحيلطويلأنفوللزبابحجمها.لصغر

ولهوحادطويلأنىذوالجرد،بشبهالحجمصغيرالزبابة!وان

.الأحرىالحيواناتمننفسهبهايحمى،لافذة!-راثحة

394الشجرزبابة

.الطعامعنبحثاالصغيرةوالشقوقالثقوبلتقصي

بشعرمغطىوالجسمجدا،صغيرتانوالأذنانوالعينان

الغاباتزبابحجماالزبابأكبرومن.اللونأسودقصير

أنواعأصغرويعيع!.سم92طولهيببئوالذي،الإفريقية

الأسنانذوالقزمالزبابوهوايضئا،إفريقيافيالزباب

فقط.سم54.طولهيبلغوالذيالبيضاء،

والديدانبالحشراترئيسيةبصفةالزبابويتغذى

أنهكمابها،ويتغذىالطيوربعضأحيائايقتلولكنه

.الأخرىالصغيرةالحيةالكائناتببعضأيضايتغذى

وتقاتلهاحجماتكبرهاالتيالجرذانتهاجموالزبابة

سامة.تكونلفريستهاالزباببعضوعضة.بشراسة

مستمرةبصفةالغالبفييأكلأنالزبابعلىوينبغي

يبذله.الذيالكبيرالجهدمتطلباتلتلبيةالنهارخلال

بالزباب،والبومةوالثعالبالرغوبحيواناتتتغذى

منتحميهعنهتصدرالتيالنفاذةالمسكرائحةأنغير

لحمايةحفربعملالزبابمنمتعددةأنواعوتقوم.أعدائه

الماءفييعيشالذيالأوروبيالزبابويقومنفسها.

فروته.عنالمياهلنفضالحفرباستخدام

فيمفيدأنهكما،بالإنسانالضرريلحقلاوالزباب

.الصغيرةوالديدانبالحشراتيتغذىلأنهالحدائق

البلادفيالبريالحيوانالشجر؟زبابةأيضا:انظر

العربية.

الحركة،خفيفصغيرثديحيوانالشجرزبايلأ

وجنوباسيا،شرقيوجنوبيالهند،غاباتفىيعيش

مثلالطويلةبأنوفهاالأشجارزباباتوتبدو.الصن

لاماإلىتنموإنهافعلها.تفعلهيبل،الصغيرةالسناجب

منأقلتزنكما،الذيلدونطولأسم2.علىيزيد

يعيشالطويلبألفهالصغيرالسنجا!يشبهثد!حيوادالشجرزبابة

.الأرضوعلىوالأدغالالألتجارفى
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أ!والأدغاالأشجارفيالشجرزباباتوتندفع.كجم.،ه

الفواكهمنغذائهامعظمويتكون.الأرضوعلى

.والديدانوالحشرات

نسبياكبيرةوعيونأدمغةالأواسيةالشجرولزبابة

التيالحشراتآكلاتطبقةضمنالحيوانعلماءوصنفها

الحشراتأكلاتمثلالشجروزبابةوالخلد.الزبابةتشمل

يكونحينفيوأرجلها،أيديهاأصابععلىمخالبلها

منآخروفريق.قدمكلفيواحدظفرالأوليةللحيوانات

ويوافقبها.خاصةرتبةفيالشجرزبابةيضيعالعلماء

منكلإلىالقربىبصلةتمتالشجرزبابةأنعلىالخبراء

.الحشراتواكلاتالراقيةالثدييات

القطيشبهالفراء،ذواتمنالثديياتمنحيوانداوب

وبراأغزروذيل،مدببفملهالزبادولكنالنحيفالطويل

إفريقيافىالزبادويعيم!.القطأرجلمنأقصروأرجل

الأرقطالظربانويسمىأوروبا.وجنوبيآسياوجنوبي

أحياناالمتحدةالولاياتأنحاءمعظمفييعيشالذيالمنقط

حقيقيا.زباداليسأنهمنبالرغمالزباديبالقط

ويمكن،والحجماللونحيثمنالزبادأنواعتختلف

وبمعظم.قاتماأحمرأورمادياوبنياأسعود،فروهايكونأن

وأفاغفرومنحلقاتفبهالذيلأما،غامقةبقعالأنواع

منخاليةتكونالزبادمنقليلةأنواعوفراء.اللونداكن

المسمىالزبادأنواعأصغر.فقطباهتةبقعبهاأو،البقع

بدونوذلكسم33إلىطولهيصل،الإفريقياللنسنغ

جنوبفييوجد،بينترونجويسمىالزبادأنواعوأكبر.ذيله

شكلعلىوفروه،سم79إلىطولهويصلآسيا،شرقي

هذاويستخدمللسواد.مائلرماديأشعتطويلمعطف

ولتثبيتالأشجاربفروعللإمساكالقويذيلهالحيوان

الأشسجار.تسلقهأثناءفيتوازنه

وتمضيالأشجار،تسلقتحيدالزبادأنواعومعظم

تجاويففىوتنامالأشجار،علىالوقتمنالكثير

الأنواعبعضوتعيش.المتشابكةالفروعبينالأشجار

ويتحرك.مخابئلنفسهاوتحفرالارضعلىأساساالقليلة

وحدهاتعيشالزبادوحيوانات.الليلأثناءأساسأالزباد

الطيوريأكلالزبادومعظم.فقطوصغارهاإناثهامع

.الصغيرةوالزواحفوالقوارضوالحشراتوالضفادع

ممتازةوشموإبصارسمعبحواسالزبادحيواناتوتتمتع

أيضاتأكلوهىفريستها.صيدعلىيساعدهامما

وبعض،النباتاتمنالأخرىالأجزاءوبعض،الفاكهة

التىالأنواعوبعضالبينترونجويسمى.الختلفةالحيوانات

اساساتتغذىوهي.النخلزبادواسياإفريقيافىتوجد

.بالنباتات

والقرىالمزارعبيوتمنبالقربيعيعشالزبادبعض

أيضاوأممنها،والجرذانالفئرانبأكلهاالناستساعدوهي

الفاكهة.بساتينتهاجموكذلك،الدجاجتأكلأنيمكن

بحيواناتأوروباجنوبفيالإفريقيةالأسربعضوتحتفظ

بيوتهملتطهير،أليفةحيواناتالزريقاء،تسمىالتيالزلاد

.القوارضمن

اشريقاالمسمىاشبادألواعأحد.القطيشبه،نحيم!طويلحسملهالزباد

رأسه.لإدخال

ت!!ىفتحةأيحلالمنالمرورمنتمكسهمتحركةمفاصلدوحسمله



594الزبدة

الرائحةنق!عائلاأعدائهاعلىالزبادأنواعمعظمتشر

العطورمنتجوويستخدمذيلها.أمعفلمنغدةتفرز!

مختلفةأنواعمنالمستخرجالزباد،مسكالمسمىأالسا

الإفريقي.الأباد
انظر:.أطولمدةتدومعطريةرائحةذوالزبادو

ا.

اللأدبان،منتجاتأحدالزبادياللبن.اللين،الزي!دي

المحبوبةالأطعمةمنالزباديويعد.الحليبمنت!شعالتي

،إيرانفيالناستناولوقد.العالممنكثيرةأطزاءفي

منذالزباديالأخرىالأوسطالشرقدولوبعض،وتر

السنين.آلاف

وأوالماعز،والأبقارالجاموسحليبمنالزبادي.

فيالتجاريالزباديويصنع.المجترةالأخرىناتالحيو

منمشتركنحوعلىمنهوقليلالأبقار،حليبمنالعادة

مننوعينالزباديصناعويضيفوالماعز.الأغنام.ص

البكتيرياهذهوتسمى.الزباديلصنعالحليبإلىيا-ص.ا

اللعابية.والعقديةالبلغاريةالملينةمنها،متعددةت

حتىالحرارةدرجةتضبطثمبعنايةالبكتيرياهذه.وتضا

إلىالحليبسكرأياللاكتور،البكتيرياوتغير...ايتم

عمليةأثناءوذلك،اللبنيكحمضأواللاكتيك.

منالحليبتحويلفياللبنيكحمضويتسبب..ا"

وتعطي.الزباديمكونا)غليظ(ثخينسائلإلىسا"

كثيربهيستمتعلاذعاطعماالحمضمنالزباديتمحتو

.س.امن

الزباديتحليةيفضلونآخرونفهناك،حالأية

الغذائيةالعناصرعلىالزباديويحتوي.!الفواكه

ليسالزباديمنأخرىأنواعوهناك.الحليبفيدة.المو

وذاتقليلةحراريةسعراتعلىفقطوتحتوي،لها

يعيحمخدعملمةحافهمالمكتم!الزسادم!بالمنزملبعص!أو!و!ح!الر

العدالمهللوجبا!ميسرهدهى،ولدللى،ه

الحرارية.السعرات.

الزباديصنعالاتبصناعةشركاتعدةوتقوم.."ا

المنزلى.ام.-للا

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.رة.اليز

كما،جيدةنكهةلإعطائهالخبزبهايدهنمادةةاكه

العديدمكوناتمنوجزءاالأطعمةلقليالناس--

حليبدهنمنأساساالزبدةوتتكون.الخبوزةطعمةامن

.القشدةأوالحليبمنيشتقالذيالدهنوهوالأبقا

الأبقار،حليبمنالدولبعضفيالزبدةمعظموتصنع

والخيولالماعزحليبمنأخرىدولتصئفيبينما

تصنيعويمكن.الحيواناتمنغيرهاأو،والغنموالأيائل

والزبدة،الزبدةزيتضمنهاومنالزبدةمنمنتجاتعدة

الزبدةأما.الطهيفييستخدمسائلالزبدةوزيت.الخفوقة

أخفيجعلهامماالهواءمنكميةعلىفتحتويالخفوقة

وأسهل.

أخرىأغراضلعدةالتاريخعبرالزبدةالإنساناستعمل

مثلاالقديمةرومافىالناسبعضاستعملهافقد،الطعامغير

البضرة.ولترطيبالشعر،لتصفيف

الزبدةتصنعكيف

الحليبفىيوجدالذيالدهنمنعليهاالحصوليتم

أكثروالقشدة.دقيقةحبيباتشكلعلىالقشدةأو

علىتحتويإنهاحيثالزبدةعلىللحصولامشعمالأ

وعندما.الدهنمنالحليبيحويهماأضعافعشرةحوالى

معينةحرارةدرجةعلىسريعبشكلالقشدةخلطيتم

الزبدةحبيباتتدعىالحليبدهنمنحبيباتتتشكل

ا!لقاشدفيالزبدةتصنع.زبدةإدىالخضعمليةفىتتحول

البسترةأ-:مراحلثلاثمنتتكونعمليةخلال

التغليف.3-طلخض2

وتعملخضها،قبلالقشدةبسترةيجب.البسترة

منالزبدةحفظوعلى،الضارةالبكتيرياقتلعلىالبسترة

والبسترةالدفعية،البسترةهماطريقتانوهناكالفساد.

الأولىالويقةوفي،العاليةالحرارةدرجاتتحتالسريعة

نصفولمدةم74حرارةدرجةإلىالقشدةتسخينيتم

تسخينفيتمالثانيةالطريقةفيأما.الأقلعلىساعة

ثانية.51عنلاتقللمدةمء8حرارةدرجةإلىالقشدة

يتحولحتىالقشدةتحريكأوخفقويتضمن.الخض

فيالقشدةحفظيتمأنويجب.زبدةإلىالحليبدهن

م015و4بينتتراوححرارةدرجةعندتخزينأحواض

التخزينخلالوتحدث.الخضعمليةقبلساعاتلعدة

.القشدةخضتسهيلشأنهامنالتلطيفتدعىعملية

زبة:الزبدةمنأساسياننوعانالمقاشدفيويصنع

القشدةمنالحلوةالزبدةوتصنعحامفة.وزبدةحلوة

القشدةمنالحامضةالزبدةتصنعبينما،الطازجةالحلوة

القشدةترويبإلىالمقاشدتلجأوقد.الرائبةالحامضة

يحسنوالترويبإليها.الحليبحمضبكتيريالإضافة

إضافةويمكن.طازجةحفظهاعلىويساعد،الزبدةمذاق

.الزبدةمنالنوعينكلاحفظعلىللمساعدةالملح

بالمشعمالالمقاشدفيالقشدةتلوينيجريوقد

اللونويتراوح.الخضأثناءوذلك،الختلفةالطعامملونات



بدةلزا694

وذلك،الغامقوالأصفرالفاغ،الأصفربينللزبدةالطبيعي

كانوإذا.يتناولهالذيالعلفونوعالبقر،سلالةحسب

أكثرالزبدةلونيصبحخضراء،أعشابمنمكوناالعلف

علفدريسأوحبوبمنمكوناكانإذاعمااصفرارا

عشبي.

همازبدةإلىوتحويلهاالقشدةلخضطريقتانوهناك

.التقليديوالخضالمستمرالخضر

بسرعةتخفالقشدةكبيرةبآلاتيتمالمستمرالخض

مزيجالخفقعمليةنتيجةوششكل.الزبدةعلىللحصول

انظر:.اللبنمخيضيدعىلبنيوسائلالزبدةحبيباتمن

أنبوبيصمامضمنالخليطهذاتمريرويتم.اللبنمخيض

مخيضتصريفيتموهناك.المدفعشكلهفييشبهالشكل

إلىالقشدةتحويلالخضخلالويتم.الزبدةوتتبقىاللبن

الخضطريقةوتعطيأقل.أودقائقثلاثفترةخلالزبدة

بطريقةمقارنةتجانسا،أكثرولونانعومةأكثرزبدةالمستمر

ويتيحأقل.فيهاالتصنيعتكاليفأنكما.التقليديالخض

،الزبدةمنثابتاتدفقا،اسمهعليهيدلكماالمستمر،الخض

الخضحالةفىكما،مرةكلفىدةمحدركميةوليس

تجانسا.أكثرإنتاجاالمستمرالخضويعطي.التقليدي

منكبيرةمعدنيةأسطواناتفييتمالتقليديالخض

وأثلثهاإلىأسطوانةكلوتملأللصدأ،قابلغيرالفولاذ

إلى03لمدةمتناوببشكلتدأرثم،بالقشدةمنتصفها

اللبن.ومخيضالزبدةحبيباتبعدهاتتشكل،دقيقة45

بالماءالزبدةحبيباتتشطفثم،اللبنمخيضصرفويتم

المبإضافةيمكنالزائد،الماءصرفيتمأنوبعدالبارد.

حتىالمتناوببالدورانالأسطوانةوتستمر،الرغبةحمسب

بهذهويمكنوالملةالمتبقيالماءيمالحبيباتمزجيتم

كلالزبدةمنكجم3لأ008علىمايزيدإنتاجالويقة

العالمفيالزبدةإنتاجفيالرئيسيةالمناطق

........"..الشرقيةأوروبا

متريطنألى04.1462

.......(الاقتصادية)المجموعةالغرليةأورولا

متريط!ألف1644

"...الهمد

متريط!ألف00.008

،..الشماليةأمريكا

متريطنألف03.653

."اصتراليا

متريط!ألف07.363

الاقتصادية(المجموعةخارحالدول)العرليةأوروبا

مترىطنألص00.091

.أم989لعامالأرقام

كميةلإنتاجيدوياالخضعمليةإجراءيمكنكما.مرة

المنزلي.الاستهلاكلأجلالزبدةمنصغيرة

مستطلة،قوالبإلىبالالاتالزبدةتقطع.التغليف

كجم..،هأو،.2،أو.،االعادةفيمنهاكليزن

ثم،شمعيبورقالالاتبنفسالزبدةقوالبتغليفويتم

علىالزبدةتغليفيمكنكمالتسويقها.عبواتفيتوضع

البيعأوالتخزينأجلمنحجماأكبرمكعباتشكل

بالجملة.

الغذائيةوالقيمةالتركيب

الدهنمنرئيسيبشكلللزبدةالغذائيةالقيمةتأتى

وضعتهاالتيالمواصفاتوتشترط.الحليبيحتويهالذي

علىالزبدةاحتواءالصناعيةالدولفىالغذائيةالسلطات

غالباتتراوحالنسبةوهذه.الحليبدهنمنمحدودةنسبة

وهوالكولسترولعلىالزبدةوتحتوي.85%و08بين

الحيوانية.الأنسجةتركيبفيتدخلالتيالدهنيةالمادة

.الكولسترول:انظر

الطعمحعسبالزبدةلتدريجالمواصفاتوضعويمكن

041.7علىالزبدةوتحتوي.الأخرىوالصفاتوالقوام

جيدامصدراوتصنفالواحد،الكيلوجرامفيحرارياسعرا

)أ(.ولفيتامينللطاقة

تاريخيةنبذة

فقد.الزبدةاستعملمنأولالمؤرخونلايعرف

منذالجاموسحليبمنالزبدةالهندفىالناساستخرج

التجاريةالمقاشمدتطويرقبلالناسوكان..مق0002عام

خشبيةأوفخاريةخضاضاتالزبدةصنعفىيستعملون

القشدةتحريكوظيفتهاالخفاقةتدعىبأداةبعضهايزود

الخض.أثناء

كارلالسويديالمهندسمنحام،987فى

لفصلالفاصلةتدعىآلةاختراعبراءةدولافالجولمشاف

إنتا!زيادةعلىهذااختراعهوساعد.الحليبعنالقشدة

عاممستمرخضعمليةأولوبدأتكبير.بشكلالزبدة

أستراليا.فىام379

العشرينياتمنذالنباتيالسمناستهلاكزيادةأدت

الزبدةمبيعاتانخفاضإلىالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

أساساالنباتيالصناعيالسمنويصنع.الدولمنالكثيرفي

عنكثيرالايختلفوطعمهوزيوتها.الخضراواتدهونمن

أقل.،عادة،وتكلفته،الغذائيةالقيمةنفسوله،الزبدةطعم

،الكولسترولمنأقلنسبةعلىيحتويالنباتيالسمنولأن

خطرلتجنبالناسمنكثيرقبلمنفيهمرغوباأصبحفإنه

إلىالعلماءمنالعديديعزوهاالتيالقلببامراضالإصابة

القرنمنالثمانينياتوفي.الحيوانيةالدهوناستهلاكزيادة
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الصناعيوالسمنالزبدةمنمزيجإنتاجتما!رين،

تكلفةأقلبأنهاالمنتجاتهذهوتتميز.للاستعمالالنبات!

،بالزبدةمقارنةالكولسترولمنأقلكميةعلىوتحتماي

النباقي.السمنمننكهةوأفضل

الممخفة.؟النباتيالصناعيالسمنأيضا:.ا.

حمضيمذاقذاتبلوريةبيضاءمادة!الطرطير
وتسمى.الأخرىالفواكهوبعضالعنبفيتوجد.-.

طرطراتثانيأوالهيدروجينيةالبوتاسيومطراتأيضا

وفيالخبزصناعةفىالطرطيرزبدةتستخدم.مالبوتا

الصفيح،طلاءموادفيأيضاوتستخدمالخبز.دقيقصنا

زبدةوتؤخذ.للمعدةملينةطبيةمادةتمستخدم

براميلداخلتترسبالتيالطرطيرروالممبمنالطر

ح+!أ.604+4هيالطرطيرلزبدةالكيميائيةوالصيغةالنبيذ

الشوكو!تةبمالنباتيالزيتانظر:.الكاكاوريدإ

.(الشوكولاتة.-)س

النباتي.الصناع!السمنانظر:.الئباتيةةالز.

يعكس.الكريمةالأحجارمنشمفا!تحجر!جدالز

لمانظرا،الختلفةالأخضراللوندرجاتمنظلالأدائما

التكوينصخريةالمعادنمنوهوالحديد.عنصرمنيحتو

صاغةويقوم)الأوليفين(.الزيتونيالزبرجدءالتي

صقلهاثمالزبرجد،حجارةأنواعأجودبقطعالجوا

منسطحمنأكثرقطعةلكليصبحبحيث

وهى.وجيهاتأوسطيحات،أكب،المصتويةح

أما.الراقيةالرفيعةالجواهرأنواعكلىتزيينفي.تد

مستديرةقطعإلىإمافتقطعجودةالاقلالزبرجدةحجا

عمليةخلالمنتكشطوإماالكابكونتسمىة.

ترصيعفىتستخدمثم؟والصقلالتقليبعليهايطلق

الزخرفية.والأشياءالملا.

الذيالمصدروكانبعيد.أمدمنذالزبرجدف

آنذاكيعرفماكانهوالثمينةالحجارةهذهمنه

عنببعيدليصمكانفيتقعالتيالزبرجدةبجز

فتعداليومأماالأحمر.البحرعلىالمطلةالمصريةالسوا

الحجم.الكبيرةالزبرجدلقطعمصدرهمبورما

.لجوهرةا:ايضا100

المعادنمجموعةمنواحدالزدتوني!ا
السليكونمنيتكونوالذي،الشائعةللصخورالمكو.

بالأوليفين.أيضاويعرفوالحديدوالمغنسيوم..والأ

الداكنةالبركانيةالصخورفيأولآالزشونيالزبرجد.و

أولمنعموماوهو.مطمورةبلوراتأومحببةكتلاعادة

صخرية)مادةاللونالداكنةالصهارةمنتتبلورالتىالمعادن

.(مصهورة

الأخضربينالزيتونيالزبرجدأنواعمعظملونويتراوح

الغنيةالأنواعولكن،للصفرةالمائلوالأخضرالصافي

صلبالزيتونيوالزبرجد.اللونبنيةتكونقدبالحديد

الزبرجدأنواعوأكثر.بسكينخدشهولايمكننسبيا

أما.بالمغنسيومالغنيالفورسترأيتهوشيوعاالزيتوني

كحجريستخدمالذيالصافيالأخضرالزيتونيالزبرجد

الزبرجد.انظر:الزبرجد.فيسمى،للزينةكريم

م(.665-؟هـ،-45؟)بدربنالزبرقان

لجماله.لهلقبوالزبرقان.حصيناسمهقيلصحابي

المؤلفةمنبدربنالزبرقانوكانالقمر.هووالزبرقان

النبيعلىوفدواحينتميمبنيقومهشماعروهو.قلوبهم

لكنهم،الحجراتوراءمننادواالذينوهمهـ.9سنةعدي!

فىسيداالجاهليةفيالقدرمرتفعكانجميعا،أسلموا

الردةفيفأداها،قومهصدقاتعليطالرسولولاه.الإسلام

الحطيئة،هجاهعمر.إلىبعدهمنأداهاثمبكر،أبيإلى

زمنفيتوفي.مشهورةوقصتهماعمرإلىالزبرقانفشكاه

وية.معا

-؟اهـ،5-؟)عبداللهالزبعرى،ابن

سعدبنعديبنقيسبنالزبعرىبنعبداللهم(.636

الجمحيةعبداللهبنت!تكةوأمه،القرشيالسهمي

القرشية.

هوقيلبل،المعدودينقريششعراءأحداللهوعبد

الذينالمكيينالشعراءوأحد،الجاهليةفيقريششاعر

ومنالمسلمينعلىشديداكان،الإسلاميةالدعوةناهضوا

قومهدينعنبحماسالمدافعينومن،الإسلامخصومألد

مكة،وفتحتط!ف،نبيهتعالىاللهنصرولما.الموروث

نجرانإلىفهرب،الزبعرىبابنالأرضضاقتأهلهاوأسلم

عدث!اننبيوكانالشاعر،افئوميوهبأبيبنوهبيرةهو

إلىعادثمالزبعرى،أبنمنهمقريم!مننفربقتلأمرقد

وأسلم،عذرهفقبلعيذ،اللهرسولإلىفاعتذرمكة

مشاهد.منالفتحبعدماوشهد،إسلامهوحسن

يعتريأنهغير،وإسلامىجاهلىشعرالزبعرىولابن

وبالجملة،إليهنسبتهصحةفيبعفالشكالشعرهذا

وقد،قليلوالأدبيةالتاريخيةالمصادرحفظخهالذيفشعره

بنعبداللةشعرعنوانتحتالجبورييحيىجمعه

ابنشعرأنالجمحيسلامابنلاحظوقدالزبعرى.

ابنذكرعندماقالحيث،المكيينأشعارأجودالزبعرى
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قريشأشدالرقياتقيسبنعبيدالله"كان:الرقياتقيس

أقوىمنأنه)يعنى"الزبعرىابنبعدالإسلامفيشعرأسر

بنضراريقدمبكاربنالزبيرأنعلى(.قريحةالقرشإيئ

ويصف.الزبعرىالنعلىالقرشيالشاعرالخطاب

مؤذياكان،خبيثمفلق"شاعربأنهالزبعرىابنالامدي

".بلسانهكل!!اللهلرسول

صتنيهيهاللهرسولإلىفيهيعتذرالذيشعرهأجملومن

قوله:

لسانىإنالمليكيارسول

بورأناإذفتقتماراتق

سننفيالشيطانأجاريإذ

مثورميلهمالومنالغي

بماوالعظاماللحمآمن

النذيروأنتالفدافنفسيقلت

رائدام(.179-)1838فونفردينانلى،زبلن

الهواء.منوزناالأخفالهوائيةالسفنمجالفيألماني

بالغازممتلئةأكياسهيئةفيمناطيدأوهواءسفنصمموقد

تمدالمحركاتوكانت.الداخلمنخفيفةإطاراتتدعمها

علىزبلناسموأطلقفيها.وتتحكمابالطاقةزبلنمناطيد

فيزبلنألمانيااستخدمتوقدالمناطيد.أوالهواءسفن

الأولى)العالميةالحربإبانبريطانياضدالجويةغاراتها

الغاراتبدايةالهجماتهذهوتعدم(4191-1891

السفينةان!:.المدنيينالسكانضدالمنظمةالجوية

الهوائية.

بألمانيا،بادنبمدينةكونستالسبلدةفيزبلنولد

الولاياتزبلنوزار.بالجيعقضابطاليصبحتدريبهوتلقى

المناطيدواسعتخدمالأهليةالحربإبانالأمريكيةالمتحدة

سفنبأهميةالمناطيدأقنعتهوقد،الاتحاديةالقواتضد

الروسسيةالفرنسيةالحربفيزبلنوشاركوقيمتها.الهواء

الطرانلعالمنفسهكرسثم،أم087فياندلعتالتي

أنفققدزبلنوكان.ام198فيالتقاعدإلىإحالتهبعد

بأعمالهالثانيولهلمالقيصراهتمعندمامدخراتهمعظم

المالي.الدعمومنحه

الاثنتيالإسرائيلية)الأسباط(القبائلإحدىردولن

الجليل،منطقةمنالغربيالجنوبيالجزءاحتلتالتيعشرة

مإلقبائلزبولنقبيلةأدتوقد.إيسدرالونسهلشمال

ذيبورايدعلىالكنعانينهزيمةفيرئيسيادوراالمجاورة

4القضاة)سفرالميلادقبلعشرالثانيالقرنفيوباراك

المملكةمنجزءاذلكبعدزبولنأصبحتتموء(.

زبولنخضعت،.مق733عاموفى.لإسرائيلالشمالية

وهيالناصرةأنويعتقد.للاشوريينالجليلأجزاءوبقية

التابعةالمناطقمنجزءاكانت،السلامعليهعيسىموطن

،ليعقوبالعاشرالابناسمعلىزبولنسميتوقد.لزبولن

نسله.منأنهاالقبيلةوتدعى2(.030،التكوين)سفر

بأنواعهالأبيضالعنبيعد.مجففعنباكييب

يمتازلأنه،الزبيبلصناعةالعنبأنواعأفضل،الختلفة

كمياتعلىواحتوائه،الجميلةونكهتهالرقيقةبقشرته

السكر.منكبيرة

)البودنغ(،الدقيقحلوىفىالزبيبيستخدم

أيضايباعكماوالخبز،،والبسكويت،والحلويات،والكعك

الشوكولاتة.فييحشىأو،حلوياتبوصفه

ولذيذاشهياطعاماتشكلالختلفةالزبيبأنواعكانت

الفاكهةتجفيفأناكتشفمنأولوالفراعنة.القدممنذ

ويحسنحلاوةأكثرمذاقهاويجعل،التلفمنيحفظها

الزبيبأنواعيقدمونالرومانأثرياءوكان.نكهتهامن

الأسبانيةالتنصيريةالبعثاتقامتوقد.ولائمهمفيالختلفة

،المتحدةبالولاياتكاليفورنيافيالعنبحدائقبزراعة

منوجيزةمدةوبعد.الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

الذهبباحثواكتشفام،865فىالأهليةالحربانتهاء

بالواديحالياتعرفالتىكاليفورنيامنطقةأنالسابقين

منالختلفةالأنواعلإنتاجملائمبمناختتمتع،الأوسط

نضوجعلىالجافةالحارةالصيفشهوروتساعد.الزبيب

علىالعنبحصادبعدالأمطارقلةتساعدكما،العنب

بدأوقدنفسها.العنبحدائقفيالشمسبوساطةتجفيفه

غيربمام087عامكاليفورنيا،فىللزبيبالتجاريالإنتاج

إنتاجهايقدرحيث،العالمفيللزبيبمنتجأكبرتركياأن

كاليفورنيا،وتأتىالسنةفيكجممليون004يعادلبما

وتعد.كجممليون003إنتاجهايبينإذ،الشانيةالمرتبةفي

الأقطارمنوإيرانوأ!متراليا،للزبيبالمنئالثالثاليونان

الزبيب.إنتاجفيالرائدة

العنبمنرئيسةأصنافأربعةهناك.الزبيبأصناف

استخداماايلأصنافتلكوأكثر.الزبيبإنتا!فيتستخدم

أصنافوكانقالبذور.منالخاليتومسونعنبهو

مظ،أم872وفي.تركيافيتزرعالبذورمنالخاليةالعنب

البذورمنالخاليالعنبششلاتبإدخالتومسونوليم

كاليفورنيا.إلى

عنبعلىالعنبمنالأخرىالأصنافتشتمل

الأسود،والكورنثي،الإلمسكندريةفيينتجالذي،مسقط

بكونه،الإسكندريةمسقطعنبامتازوقد.وسلطانة

المنصرونحملهوقدبذورله،الضخمالنوعمنعنبا

منيجنىالذيالعنبويعستخدمامريكا.إلىالأسبان



994بكرأبو،الزبيدي

الزانتي،الكشمشصناعةفيالأسود!الكورنثي

ويستخدمالبذور،منالخالىالزبيبمن..وهو

المحمصة.المأكولاتعلىالنكهةلإضفاءأسا

منالحأليسلطانةعنبمنالمصنوعالزبيبم.صو

الأطعمةفيأساسىبشكل،المميزةوالنكهةرالبذ

أيضا."

الكرةنصففيالعنبكرمزراعةتبدأ.العنب.راعة

ثمارهجنيويتم.العموموجهعلىمارسشوفيالشما

لقلةنظرا،العنبكرمريويجبسبتمبر.شهراية.في

العنبيزرع.العنبفيهاينموالتيالفترةخلالرالا

صفوفشكلفيعموما،،الزبيبصناعةفيم."ا

.الغربإلىالشرق.تمتد

الصفوفبينكافيةمسافةهناكتكونأن

أشجارتبدأحصادها.وسهولةالفاكهةبجفافح

منسنواتثلاثحواليبعدالفاكهةحملفى..ا

مائةلمدةالعطاءفىالعنبأشجارتستمرأنويمكن.غر

منكيلوجرامانوينتجالسليمةالرعايةلهاتوافرتا!عام

الزبيب.منكيلوجرامنصف.ا

ينضجحتىاللابذريالعنبيترك.للسوقعدادا

منأكثربهالسكريةالموادمعدليبلغوحتىره.:أعلى

،بالآلاتأوبالأيديالعنبحصادويتم.وزنهمن02%

وسط،اللونالبنىالورقمنثقيلةأوعيةفيوضعهتثم

حتىأيامثمانيةحواليبعدويقلب.العنبأشمجار.صفو

العنبتجفيفعمليةوتستغرق.سريعةبصورةيجف

تخزينشمثميوما،41وعشرةبينتتراوحمدة:با

لموازنةوذلكبالمعرقات،تعرف،كبيرةصناديقفيالز

إلىالزبيبنقليتمذلكوبعد.الرطوبةمنياتها"

وتحديد،الفريعاتبإزالةالعماليقومحيث،التعبئةبيوت

بازالةالالاتتقوم.منخلفوقبتمريرهوذلك،بيبارتبة

الماء،مندقيقرذاذعبرالزبيبوبتدوير،الزبيبت.تو-
فيالزبيبضغطذلكيلىثم.النهائيةالنظافةلإإعملية

لعمليةالبذورذأتالزبيبأنواعتخضع.محكمةطرود

بعدبطراوتهيمتازالذيمسقطفزبيبقليلا.".-.

فييغسلثم،التويجاتإزالةآلاتعبرتمريرهسم...!ا

بينتمريرهيتم،ذلكوبعد.طراوتهتزدادحتىخناالماء

السطح،إلىالبذوربعصرتقوم،مطاطيةدوارة.:منا

بالتقاطالمنشاربأسنانأشبهأسنانذاتآلةتقوم:

وإزالتها.البذو

بالزبيبالشمسطريقعنالمجففالزبيبف-

وذفالزبيبذلكومع؟طبيعيالزبيبومعظم.-.ا

عنبمنالمصنوعالذهبيالزبيبأو،الذهبيةرالبذ

ضخمة،آلاتفيتجفيفهيتمالبذور،منالخالىنتو

للحفاظالكبريتأكسيدثانيبغازأولا،العنبيعالجحيث

الذهبي.لونهعلى

طازجايكونلكىحافظةموادإلىالزبيبولايحتاج

الزبيبويستطجعالسكر.منعاليةنسبةعلىيحتويلأنه

شوا،أ5لمدةالغذائيةوقيمته،ولونه،نكهتهعلىالمحافظة

القفل.محكمةأوعيةفيتخزينهوتمرطبا،حفظهتمإذا

مجمدا.الزبيبحفظأيضاويمكن

جيدامصدراالختلفةالزبيبأنواعتعد.الغذائيةالقيمة

والريبوفلافين،الثيامينبقسميه""بوفيتامين"أ"لفيتا!،

كالكالسيوم،للمعادنجيدامصدراأيضايعدكما

الذيالسكرعلىأيضاوتحتوي.والبوتاسيوموالحديد،

العاجلة.الطاقةيعطي

العنب.:أيضاانظر

م(.989-؟هـ،937-)؟بكرأبو،الزبيدي

الزبيديبكرأبوبشر،بنعبداللهبنالحسنبنمحمد

بضم-والزبيدي.واللغويالنحويالأندلسيالإشبيلي

باليمن،كبيرةقبيلةأبيزبيد،إلىنسبة-الباءوفتحالزاي

إلىنسبةوالإشبيلى.معديكرببنعمرورهطوهم

بالأندلس.رأسهمسقطإشبيليا

القاسمبنإسماعيلعليأبيعلىبكرأبودرس

بنأحمدعلىدرسكما.معارفهمعظمأخذوعنه،القالي

وسعيدحزمبنوأحمد،أصبغبنوقاسمالصدفىسعيد

أبوابنهعنهروىوقدالعلماء.منوكيرهمفحلونابن

الزهريزكريابنإبراهيمالقاسموأبومحمد،الوليد،

.وآخروناللإفليليبابنالمعروف

قرطبة،إلىشهرتهوترامتالزبيدياشتهرإشبيلياوفي

وللاستفادةلفضلهقرطبةإلىالمستنصرالحكمفالحمتدعاه

لمإنهحتى،عليهحريصاوكان.لابنهمؤدباواختاره،منه

المستنصرعندأبوبكرنالوقد.وطنهإلىالعودةفيلهيأذن

فيوشاركإشبيلياقضاءوليثم،عريضةودنياواسعاجاها

.الإدارةونظمالشرطةخطة

والأخباروالنحووالأدباللغةعلومالزبيديحذق

لهالشعر.كثيرشماعراوكانالعربيةاللغةأئمةمنوكان

فيهنهجواللغويينالنحو"يينطبقاتمنها:كثيرةمصنفات

أهممنوهو.والمدارسالطبقاتعلىوأقامهفريدانهجا

الواضحسماهكتابالنحوفيوله.المطبوعةالتراجمكتب

الأسماءأبنيةكتابوله.مطبوعالعامةلحنكتابوله

نوادرمنالكتابهذا:الظنونكشفصاحبعنهقال

اختصاراأحمدبنللخليلالعينكتاباختصركماالدهر.

،المغربأهلفيهايتنافسالتيالمصنفاتمنوهوحسنا

إشبيليا.فيتوفي.مخطوطوهو



،مرتضىالزبيدي005

-7321هـ،أ502-411)5مرتضى،الزبيدي

الحسيني،عبدالرزاقبنمحمدبنأم(.محمد097

وكسرالزايبفتح-الزبيدي،بمرتضىالملقبأبوالفيض،

ونشأبلجرامفىبالهندولدموضحلاليمن.إلىنسبة-الباء

بمصر.وأقامالحجازإلىورحل،باليمن

والأنسابوالرجالوالحديثاللغةفيعلامةكان

والشامواليمنوالهندالحجازملوككاتبهمشهورابموكان

والجزائر.والسودانوالتركالأقصىوالمغربوالعراق

وكان،الاطلاعبسعةمعروفاالمصنفينكبارمنوكان

وغيرها.والفارسيةالتركيةيحسن

سماهالذيكتابهوأكبرهاالزبيديمصنفاتأشهرمن

لمعجمشرحوهو،القاموسجواهرمنالعروستاج

المحيط.بمالقاموسالمعروفهـ(،781)تالفيروزأبادي

نحوإلىفيهورجععاما،41نحوتصنيفهفيمكثوقد

حاشيةعلىكثيرافيهاعتمدوقد.اللغةفيمصنفا012

التىأهـ(،017)تالفاسيالطيببنمحمدشيخه

اللغةكتبأوسعمنالشرحوهذا.القاموسعلىصنفها

.مطبوعوهووأنفعها،

إتحافكتاب:منهاكثيرةأخرىمصنفاتوللزبيدي

وهو.للغزالىالدينعلومإحياءشرحفيالمتقينالسادة

بلادفىالتداولواسعوهو،مطبوعمطولشرح

وعقودالستةالكتبأسانيدكتابولهوالهند.السودان

حنيفة،أبيالإماممذهبأدلةعنالمنيفةالجواهر

رفع،والإسلامالإيمانآدابعناللثامكشف

.أيوببنىملوكذكرفيالقلوبوترويحالشكوى

وله،بيت005.1قوامهاالحديثسندفىمنظومةوله

الغريببلغة،للقاموسوالذيلوالصلةالتكملةكتاب

فيالمتناثرةاللالىءعقد،الحبيباثارمصطلحفي

بيانفيالارتياحنشوة،المتواترةالأحاديثحفظ

والشروحالرسائلمنوغيرها،والقداحالميسرحقيقة

المائة.تتجاوزالتى

مصر.فيبالطاعونالزبيديمرتضىتوفي

-788هـ،256-)172بكاربنالزبير

مصعببنعبداللهبنبكاربنالزبيرعبداللهأبوم(.087

ولد.المكيالمدنىالعوامبنالزبيربنعبداللهبنثابتابن

سنةمكةقضاءتولىثمبغدادإلىوذهب،المدينةفي

فيها.هـوتوفي422

العصرفىالشعراءأخبارخاصةالاخباركتب

ألفتمنبأسماءكتبهوسمى.النسبوفى،الجاهلى

أخيباللهللموفقألفهالموفقياتاللغةفىفلهلهم؟

قريشن!سبكتبهمنبقيماوأبرزالمعتمد.الخليفة

كتبعنومضمونهترتيبهفييختلفوهووأخبارها

.الأخرىالنمسب

القصائدتتخللهتاريخيةأقاصيصكتابالموفقيات

كتابفىكماالكتابهذافىبالشعرولعهويبدو.الكثيرة

قريش.نسب

أخبار؟والمزاحالفكاهة،النبىأزواجمؤلفاتهومن

العقيقحجر،لابنال!صابةفيمقتبساتومنه،المدينة

الدمينة.ابنأخبار،النبيمزاحبمالمفاخرات،بالمدينة

وابن،الرازيحاتموأبو،سننهفىماجةابنعنهحدث

منكلعليهوأثنى.ثعلبيحيىب!وأحمدالدنيا،أبي

.البغداديوالخطبالدارقطخى

المطلب،عبدبنتصفيةانظر:.العوامبنالزبير

الزبير.،العوامابنالزبيربمبناللهعبد

-7091هـ،أ804-5231)سيد،لزبيرا

علمموهوبإندونيسيموسيقيالزبيرسيدأم(.879

عاملسنغافورةالوطنيالنشيدووضع،بنفسهنفسه

إلى:تعنيالتىسنغابوراماجوللاأغنيةوهوأم،579

ألفعلىيزيدماأيضاالزبيرصنف.سنغافورةياالأمام

الملايو.فىوالإذاعةوالأفلام،المدارسلأطفالأغنية

أنومداجفيلمفىموسميقاهاألفالتىالأغانيفازت

التاسالاسيويالسينمائيالمهرجانفيالجوائزبإحدى

عامالجنوبيةكورياعاصمةلمميؤولفىعقدالذي

الاسيانجائزةالزبيرنالام،879عاموفى.أم629

فىالمتميزةإنجازاتهنظيرامميا(شرقجنوبدول)رابطة

الأدائية.الفنونحقل

وسطفيتينجىبوكيتبلدةفيالزبيرسيدولد

إلىانتقل،ام829عاموفى.بإندونيسياسومطرةجزيرة

الأوبراليةبانجساجفرقةإلىانضممحيث،سنغافورة

بثمانيذلكبعدالتحقمحترفا.عازفابهاليعملالملايوية

.الأسطواناتتسجيلشركاتبإحدىسنوات

؟اهـ،28-؟)مسلمبنمحمدالزبير،أبو

الزبيرأبو،الأسديتدرسبنمسلمبنمحمدم(.574-

عبداللهبنجابرعنروى.الصدوقالحافظالإمام.المكي

عنهم.اللهرضىوغيرهمعمروابنعباسوابن

وشعبةعروةبنوهشاموالأعمع!الزهريعنهروى

وكان.وغيرهمومالكسعدبنوالليثعيينةوابنوالثوري

بنعطاءوكانجابر،عنالروايةمنالمكثرينمنالزبيرأبو

منوكان.الحديثلهميحفظجابرإلىيقدمهرباحأبى

وأحفظهم.عقلاالناسأكمل



النوافذزجاج

زجاجيةأوعية

زجاجيةكهربائيةمنتجات

للسيارةزجاجيأماميحاجب

زجاجيةأليافأنسجة

الحرارةتقاومزجاجيةطبخأواني

!زر!،؟؟ى؟*!ا3!ئنئنافيئمإكأإءأيننج*،!أ*؟برثئ:ى؟،:!تي؟!اقيفيخأأ!لمووبز

الفنيالتشكيلزجاجالبصرياتزجاجمعميةزجاجيات

القيمة.المادةلهذهالكثيرةالامشعمالاتبعضالصورتبين.اليوميةحياتمافينستحدمهاالتيالمنتجاتمئاتعملفييستعملالزجماج

جاجلزا

يصنعوهو.العالمفيفائدةالموادأكثرمنمادةاكبج

والجير.والصموداالرملمنرئيسىبشكل

فهناكحصرها،لايمكنكثيرةاستعمالاتوللزجاج

يتناولكما،زجاجيةجرارفييحفظماالأطعمةمن

وهناك.زجاجيةكؤوسمنالشرابأنواعبعضالناس

تصنعوكلهاوالمكاتبوالمدأرس،،البيوتمبانينوافذ

يشكونالذينالناسمنالنفرأولئكأنكما.الزجاجمن

ويستعمل.النظاراتيلبسونبصرهمفيمشكلاتمن

درجةومقاسس،زجاجيةأوعيةمعاملهمفيالعلماء

فىزجاجيةعدساتولهم)الترمومترات(.الحرارة

وكذلكيستعملونهاالتى)الميكروسكوبات(المجاهر

.التلسكوبات



الزجاج205

فيكذلكيستعملفإنه،الزجاجفائدةإلىوبالإضافة

يصنعونكيفالناسعرفومنذ.والتجميلالزخارف

فنية.مادةباعتبارهأيضااستعمالهإلىلجأوافإنهم،الزجاج

يغزلكأنثشىأشكالفىالزجاجيصاغأنويمكن

كما.العنكبوتخيطمنأرفعخيطمنهيستخرجبحيث

مرآةليصبحيصاغثمالطيعةكالعجينةيصبحأنيمكنأنه

ويمكن.الاطنانمنكبيرعددإلىوزنهايصل،تلسحوب

هشاشةوأكثروأضعفالفولاذ،منأقوىليكونيصنعأن

تلوينهبالإمكانأنكما،شفافالزجاجومعظم.الورقمن

.لونبأي

الزجاجأنواع

يعنون،عادة،فإنهمالزجاخعنالنالريتحدثعندما

يظنوربما.بسهولةتتكسرالتىاللامعةالشفافةالمادةتلك

فييستعملالذيأوالنوافذفىيستعملالذيالزجاجأن

الأمرأنوالواقع.واحدةمادةمنهماالنظاراتعدسات

هناكإنبل،الزجاجمنكثيرةأنواعفهناك.كذلكليس

الزجاجلاعمالكورننجشركةهيواحدةأمريكيةشركة

مننوع000.001منأكثرتصنعأنوحدهاأمشطاعت

عديدةمهمةأنواعابالبحثالمقالةهذهوتتناول.الزجاج

الختلفة.استعمالاتهاتتناولكما،الزجاجمن

النوافذ،فيرئيسيبشكليستعمل.المسطحالزجاج

وبعضالحجراتبينالفواصلوفيالمرايافييستعملكما

غير.رقائقشكلفيالمسطحالزجاجويصنع.الأثاثأنواع

-السياراتنوافذفييستعملالذيالنوعمثل-بعضهاأن

بالشكليخرجلكىمقوسقالبفيويوضعتسخينهيعاد

عليها.سيركبالتيالسيارةيخاسبالذي

والألواحالرقائقإلىالمسطحالزجاجتصنيفويمكن

فىالرقائقزجاجويستعمل.الطافيوالزجاجالزجاجية

فإنالطافيوالزجاجالزجاجيةالألواحأما.البيوتنوافذ

هذهوتستعمل.والنعومةوالصفاءالنقاءبالغسطحالهما

إلىومضبوطةنقيةرؤيةإلىالحاجةتدعوعندماالأنواع

فىالمعارضوزجاجالسياراتزجاجمثلبعيدحد

.الأسواق

لتعبئةالزجاجيةالآنيةتستعمل.الزجاجيةالأواني

التجميل.وموادوالكيميائياتوالأدويةوالمرطباتالأطعمة

فيسواءوالقواريرالزجاجيةالجرارمنشتىوتصئأنواع

الأنواعهذهمنوكثيرلونها.أوحجمها،أوشمكلها،

المشروباتزجاجاتمثل،العاديةالألتمياءفييستعمل

بعضلحفظالمنازلفىتستعملالتيالجرارأوالخفيفة

زجاجيةتركيباتمنتصنعأخرىأنواعوهناك.الأطعمة

تدهورأوتلوثأيهناكيكونلنأنهمنللتأكدخاصة

فيها.الخزونةالكيميائياتأوالأمصالأوالدمبلازمافى

الزجاجة.:انظر

السيراميكأيضاويمسمى.الزجاجيالخزف

تسخينطريقعنتصنعقويةموادوهذه.الزجاجى

منتظمةأنماطالتصبحذراتهتنظيميعادبحيثالزحاج

الحرارةدرجاتتحملالمتبلورةالموادوهذه.بلوراتتسمى

درجاتفيالمفاجئةوالتغيراتالكيميائيةوالتأثيراتالعالية

المنتجاتمنكبيرعددفيالأنواعهذهوتستخدم.الحرارة

المحركاتوفي.للحرارةالمقاومةالطبخأوانيذلكفيبما

أعلىوفيوالإلكترونيةالكيميائيةوالمعدات،التوربينية

الموجهة.للصوأريخالخروطيةالقمم

كثيرةأنواعاتشملوهذه.الزجاجمنخماصةأنواع

هذاوحتى.ام009سنةهمنذاخترعالذيالزجاجمن

الزجاجهوتقريباالمستعملالزجاجكلكان،الوقت

وزجاج،البصرياتوزجاج،الزجاجيةوالأوانى،المسطح

نوعاوعشرينلواحدوصفاستجديلىوفيما.الزخارف

معينة.بخاصيةمنهاكلينفردالذيالزجاجأنواعمن

إلصاقطريقعنتصنعشطائر.المصفحالأمانزجاج

مسطح،زجاجمنبأخرىبلاستيكيةمادةشسرالمن

وقد.الزجاجهذالتكوينبالتبادلالأخرىبعدالواحدة

طائر،جسمبهاارتطمإذاالخارجيةالزجاجطبقةتنكسر

تتمددبهاالملصقةالمطاطيةالبلاستيكيةالطبقةولكن

.اتجاهكلفىالتطايرمنوتمنعهابالقماإلمهشمةوتمسك

يحدثأنيخشىعندماالمصفحالزجاجهذاويستعمل

عندماأحيانايحدثكماخطرةإصاباتالمتطايرالزجاج

.اسمياراتمقدمةزجاجينكسر

مصنوعسميكزجاج.الناريللطلقالمقاومالزجاج

يوقفأنالزجاجلهذاويمكن.مصفحةمتعددةطبقاتمن

مسافاتمنتطلقالتيالثقيلالعيارذاتالطلقاتحتى

يمكنهبحيثثقيلالناريللطلقالمقاوموالزجاج.قريبة

البلاستيكطبقاتأنكما،الرصاصةطاقةامتصاص

.الزجاجمنالمتطايرةالق!إلصغيرةتمسكالمتعددة

والطائراتالحربيةالدباباتفيالزجاجهذاويستعمل

.البنوكفييعملونالذينالموظفينولحماية

فيالمصفحالزجاجعنيختلف.المقوىالأمانزجاج

فىوهي،خاصةبطريقةحرارياعولجتواحدةقطعةأنه

تماما.العاديالزجاجتشبهووزنهاوملمسها،مظهرها،

الزجاجقوةأضعافخمسةإلىقوتهاتصلقدولكن

فيواسعةبصورةالمقوىالزجاجويستعمل.العادي

السياراتولنوافذالشاريةالمحلاتفيار!ا!ؤالأبواب

ومن.الخاصةالأغراضمنذلكولغيروالخلفيةالجانبية

بمطرقة.ضربولوحتىالزجاجهذاكسربمكانالصعوبة



وتتحطمتنهاربأكملهاالزجاجقطعةفإنينكسروعندما

.الأطرافمثلمةصغيرةشظاياشمكلفيوتتهشم

وهو،كثيرةألوانفييتوافر.الملونالإنشاءاتزجاج

فيالزجاجهذاويستعمل.ثقيلةألواحشكلفيزجاج

والفواصل،الداخليةوللجدرانالخارجيةالمبانيواجهات

العلوية.المناضدوأسطح

فيصغيرةجسيماتالزجاجلهذاالأوبال.زجاج

الذيالضوءبتشتيتالجسيماتهذهوتقوم،الزجاججسم

ومن.الحليبلونفييبدوالزجاجيجعلوهذاخلالها،يمر

الزجاجهذاصنعفيالمستعملةالضروريةالعناصربين

الإنارةتركيباتفيبكثرةالزجاجهذاويستخدمالفلوريد.

والمناضد.

قرصوكأنهيبدوفإنهيقطععندما.الزغويالزجاج

وقدالغاز،منكثيرةدقيقةبخلاياملىءوهوأسود.عسل

بجدرانالأخرياتعنتماماوعزلتمنهاكلأحيطت

يطفوفهوجداخفيفالزغويوالزجاج.الزجاجمنرفيعة

للحرارةعازلأبكثرةويستعمل.فلينوكأنهالماءسطحعلى

المعداتوفىالبخار،أنابيبصنعوفيالمبانىفي

مختلفةأشكالفيالزغويالزجاجقطعويمكن.الكيميائية

المنشار.باستعمال

وقدمجوفيننصفينمنيصنعالزجاجيالبناءطوب

طوبويعتبر.عاليةحرارةدرجةفيببعضبعضهماألصقا

بسببالبرودةأوالحرارةضدجيداعازلأالزجاجىالبناء

البناءطوبويرص.بالداخلساكنبهواءالمملوءالفراغ

لعملوذلكالطوببعفمثلفوقبعضهالزجاجى

الضوء.تحجبلاولكنها،الخصوصيةتوفرجدران

كماالسليكامنعاليةنسبةبه.للحرارةالمقاومالزجاج

معاملويمكن،البوريكحمضعلىالعادةفىيحتويأنه

الحرارةدرجةفيكبيرةتغيراتتحملمنالمنخفضتمدده

الكيميائيةالأجهزةفىمهمأمروهذا،يتشققأندون

الصناعيةالاستعمالاتمنغيرهماوفيالطخوأواني

والمنزلية.

الكبيرةالكؤوستشمل.الزجاجيةالمعمليةالأدوات

الخاصة.الكيميائيةوالأجهزةالاختباروأنابيب،والدوارق

ليتحملللحرارةمقاومزجاجمنالأشياءهذهوتصنع

أكثرأنهإلىبالإضافةالعنيفةالحرارةدرجاتصدمات

.العاديالزجاجمنللكيميائياتمقاومة

خواصالعاديللزجاج.الكهربائيالاسلعمالزجاج

هذهومن.الكهربائيةالأعمالفىمفيداتجعلهمعينة

ومقاومة،الحرارةمقاومةعلىوالقدرةالشفافيةالخواص

والالتحامالالتصاقعلىوالقدرةالكهربائيالتيارسريان

فإن،الخصائصلهذهونظرا.لمجشققأندونبالمعادنبقوة

305جاجلزا

والأنابيبالكهربائيةللمصابيحاستعملقدالزجاج

التلفاز.وأنابيبالإلكترونية

كعازلفائدتهالعاديللزجاج.للحرارةالموصلالزجاج

فإنه،حالكلوعلىلها.كموصلوليسللحرارةممتاز

بعضمنمرئيةغيرخفيفةبطقةالزجاجرشيمكن

كهرباءتوصيلإلىالطبقةهذهوممتؤدي،الكيميائيات

لانفسهالزجاجأنمنبالرغمالزجاجلتسخينكافية

صنعالممكنمنتجعلالحقيقةوهذهتيار.أييحمل

.للغرفتدفئةوأجوةكهربائيةطعامسخانات

مطليةزجاجيةألياف.الزجاجيةالبصريةالألياف

فيأوالزواياحولالضوءلنقلتنثنيأنيمكنخاصةبمادة

وتستعمل.الكهربائيالمصباحيدخلهاأنمنأصغرأماكن

أنواعوبعضاللوحاتشاشاتعلىالتحكمفيهذه

جداالنقيةالبصريةللأليافويمكن.الطبيةالأدوات

تنقلأنالليفيةالبصريةالموجاتدليلالمسماةالرفيعة

انظر:.طويلةمسافاتعبروالتلفازيةالهاتفيةالإشمارات

الليفية.البصريات

المتوهجةالمصابيحلعملتستعمل.الزجاجيةالأنابيب

النيونولافتاتالإلكترونيةوالأنابيبالفلوريةوالمصابيح

الأنابيبوتصنع.الكيميائيةوالأجهزةالزجاجيةوالمواسير

.كثيرةوبأحجامالزجاجمنمختلفةأنواعمن

صناعةإلىتطورت(جلاس)فايبرالزجاجيةالألياف

الثلاثينياتفيظهرتأنمنذالعالمأنحاءسائرفىضخمة

زجاجمنقضيبهيإنماليفةوكل.العشرينالقرنمن

أقلسمكهيبلغ،الأحيانمعظموفي،صلبأنهإلارقيق

ويمكن.الإنسانشعرةسمكمنعشرينعلىواحدمن

أشبهكتلةفى،تضييقدونمعاالدقيقةالقضبانهذهتعبئة

ذلك،إلىوبالإضافة.الحراريالعزلبغرضالصوفبكتل

لصناعةوالقطنالصوفكأليافاستخدامهابالإمكانفإنه

حصائر.أوقماشأوشريطأوزجاجيةغزلخيوط

فىتستعملفهي،كثيرةاستعمالاتالزجاجيةوللألياف

رجالولملابسالكيميائيةوللتنقية،الكهربائيالعزل

الألياففإنالبلاستيكمعدمجهاتموإذا.المطافي

.السياراتأجسامصناعةفياستعمالهايمكنالزجاجية

الستائرلعملفيهامرغوبامادةالزجاجيةالأليافوتعتبر

غسلها.يمكنأنهاكماللاحتراققابلةغيرلأنها

الزجاجية.الأليافانظر:

معينةأنواعهناك.لهوالناقلللإشعاعالماصالزجاج

والأشعةوالضوءالحرارةوتصدوتعدلتنقلأنيمكنها

زجاجأننجدفمثلا،.الأشعةأنواعمنوغيرهاالسينية

السمرةتسببالتيالأشعةيدخلالبنفسجيةفوقالأشعة

يعزلولكنه(،البنفسجيةفوقالشمسأشعة)وهىللبشرة
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الحرارةأشعةينقلأخرزجاجوهناك.الحرارةمنقسما

أيضاوهناك.قليلمرئىضوءبمروريسمحولكنه،بحرية

الزجاجوهناك.اللامعالضوءيمنر!الذيالبلوريالزجاج

يمكنبحيثخاصةبطريقةمطليوهوالواحدالاتجاهذو

الجانبمنيرىأندونالنافذةخلالمنيرىأنللمرء

المستقطب.الفوءانظر:الاخر.

النظاراتلعدساتيستعملالبصرياتزجاج

التصويرآلاتوعدساتوالتلسكوباتوالميكروسكوبات

المصايخعفيعمومااستعمالهايق!!التىالالاتمنوغيرها

يكونحتىنقيةالخامالموادتكونأنويجب.والمعامل

نإتقريبا.العيوبجميعمنخالياالمستخرجالزجاج

البصريالزجاجصنعفييتخذالذيوالحذرالاهتمام

منبغيرهقورنإذاالتكاليفعاليالزجاجهذايجعل

بمالميكروسكوب،سةلعدا؟ترالنظاا:نظرا0لزجاجا

.لتلسكوبا

علىيحتويالبصرياتزجاجمننوعالليزرزجاج

ضوءيسمىضيقاكثيفاضوءاتحدثوهى،فلوريةمواد

التحامبحوثأجهزةفيايليزرزجاجويستعملالليزر.

.المدىلمعرفةتعدالتيالأجهزةوفيالليزر

لعدساترئيسيةبصفةيستعملالمرئيغيرالزجاج

غشاءالطلاءوهذا.والنظاراتالمطليةالتصويرالات

الفقدانمنليقللالزجاجعلىيوضعخاصكيميائي

يسمحالطريقةوبهذه.الانعكاسطريقعنللضوءالعادي

.الزجاجخلالمنالضوءمنمزيدبمرور

فوقللضوءتعريضهيمكنللضوءالحساسالزجاج

لأييمكنحتىللحرارةتعريضهيمكنكما،البنفسجى

جسمداخلإظهارهايعادأنفوتوغرافيةصورةأونموذج

ستصئبعدالمطبوعةالصورةكانتولما.نفسهالزجاج

طالماموجودةستبقىفإنها،الزجاجمنواقعياجزءاذلك

الزجاخ.بقى

الزجاجمنخاصةتركيبةالضوئيالكيميائيالزجاج

ويمكن.بالحامضيقطعأنيمكنالذيللضوءالحساس

وعندما.فوتوغرافىقلممنالزجاجعلىتصميمأيإظهار

تعرضتالتىالأجزاءفإن،الحمضفيالزجاجيغمس

أبعاد.بثلاثةالزجاجفىالتصميمتاركةستتاكلللضوء

الشبيهةالزجاجنماذجعمليمكنالطريقةوبهذه

بالزركشة.

عندماالتعتيميشوبهالضوءمعيتلونالذيوالزجاج

مرةصافيايصبحثم،البنفسجيةفوقللأشععةتحعرض

فىالزجاجهذاويستعمل.الأشعةزوالعندأخرى

السيطرةأدواتوفيالشمسيةالنظاراتوفيالنوافذ،

.الأجهزةعلى

الزجاجصنعطرق

التيالطريقةالشىءبعضتشبهبطريقةالزجاجيصنع

بخلطيقومالزجاجفصانع.التوفيحلوىالطاهيبهايصنع

والصوداالجيرمنقليلةكمياتمعالرملمنكبيرةكمية

نأويمكن.الخواصبعضللزجاجليعطيالموادمنوغيرها

الزرنيخوأكسيدالالومنيوممنالأخرىالمكوناتتتكون

يصبححتىفرنفىمنهجزءأوالخليطهذابتسخينالأبيض

المزيجهذايبردوعندما.اللزجالكثيفالسائلمنكتلة

سنةكلالرملمنالأطنانملايينوتستعمليصئزجاجا.

الزجا!منخاصةأنواعاهناكفإنكل،ومع.الزجاجلصنع

مطلقا.الرملفيهايستعملأندونتصنع

يستعملالذيهو.الجيريوالحجرالصودازجاج

ومصابئالإضاءةالأوعيةومعظمالمسطحللزجاج

نسبةوتبلغ.والفنيةالصناعيةالأشياءمنوكثيرالكهربائية

فىالمصنوعالزجاجإجمالىمن%09نحوالزجاجهذا

كانالتيالموادنفعه!يصئمنزالماأنهكما،العالم

)الرمل(ألسليكانسبةوتبلغ.السنينمئاتمنذمنهايصنع

،الصوديومأكسيدمن%أءوبه،%72الزجاجهذافي

مقوماتمن%4و)الجير(،الكالسيومأكسيدمن%9و

ثانوية.أخرى

عنالتنقيبأماكنمنالسليكاعلىالحصولويتم

جيدا.ويغسلناعمرملإلىتطحنثم،الرمليةالحجارة

رمادمنالصوديومأكسيدمعظمعلىالحصولوتحم

أما،الملحأوالترونامعدنمنيستخرجالذيالصودا

الحجرمنعليهالحصوليتمماعادةفإنهالكالسيومأكسيد

والحجرالصودازجاجأنوالمعروف.الدولميتأوالجيري

أنهكما،وتشكيلهصهرهالسهلومنفكلفغيرالجيري

.معقولحدإلىمتين

منالنوعهذاعلىيطلقوالرصاعى.الصودازجاج

)الكريستال(.البلورأوالرصاصزجاجعادةالزجاج

الرصاصبأكسيدالاستعاضةطريقعنالزجاجهذاويصنع

منجزءعنالأحيانمنكثيروفي،الكالسيومأكسيدعن

الصوداوزجاج.الجيريالحجرزجاجفيالمستعملةالسليكا

بكثيرأكثروتكلفتهالانصهار،سهلناعملينوالرصاص

.الجيريوالحجرالصمودازجاجتكلفةمن

البصريةالخواصبعضوالصوداالرصاصولزجاج

زجاجفيواسعنطاقعلىيستعملجعلهمما،القيمة

فإن،ذلكإلىوبالإضافة.الفنيةوالأشياءالرائعةالمناضد

.للزجاجالكهربائيةالخواصيحسنالرصاصأكسيد

الحراريةالصدمةيقاومزجاج.البوروسيكاتزجاج

البايركسمثلالتجاريةبأسمائهأكثرمعروفوهو
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الزجاخصنع

بالالات

الزحاكسارة

فيويعتمدمحتلفة،لطرقالمنصهرالؤجاجويشكل.ضخمةأفرانفيوتصهرالزجاحصنعفيالمستعملةالحاماتتحلط

القماتوضع.السحب3-الضعط2المفخأطرقالأسفلويوضحإلمحططتصنيعهيرادالذيالمنتجنوععلىذلك

.الزجاجلتقسيةتبردحتىتتركثمومنتسخينهايعادحيثتلدينفردفيالمشكلة

رمل!صودا*!يدنن؟+!هبمووغ6"ئنيم+!!"ينكؤ!ء!ح!!!

اسى!حمث-

!ص-ا

قالبمكسىئلدينفرن

فيألابيبحلالالممصهرالزحاجكتليسقطالزجاجيةالقنانينفخ.القوال!إلىمنصهرزجاجكتلتسقط.الزجاجيةالأطباقفمغط

،الزجاجحولوتشدأعلىإلىتتحركالحديديةالقوالب.متحركةدواليبء؟يبرد.القالبوتعبئةالانتشارإلىإياهدافعاالزحاجعلىالمكس!يضغط

وتلدد.القميمةذلكلعدتحرر.القال!شكلفىالرجاجالهواءوينفخ!.التلدينفرنإلىويتحرك،بالمصالقالبمنويزالجزئيا،الطبق

ء-كاثوو*ح!"*ك!حيىبزلسخبا؟في!كل!ح!كابر!ط!ئبر-!!

حمامإلىالممصوالزحاجمنألواحتسح!.اللسطحالزجاجسحب

الزجاجصخارجةتنصهرالشوائبمنصهر.قصديرعلىيحتويطفو

تلدنالمنتهيةالألواحالقصحدير.علىمتساويةطبقات!يتطفووهى

أصغر.رقائقإلىوتقطععندئد

من%08علىالزجاجهذاويحتويوالكيموكس.

الألومنيوممن%2والقلوياتمنفقط%4والسليكا

هذامقاومةوتبلغ.البوريكأكسيدمنتقريبا%أ3و

الصودازجاجأضعافثلاثةالحراريةللصدماتالزجاج

الكيميائيةالاستعمالاتفيممتازوهو،الجيريوالحجر

الخبزأوعيةإنتاجمنيمكنالزجاجوهذا.والكهربائية

الزجاجية.الأنابيبوخطوط

عاليةمقاومةالزجاجلهذاا!لنصهر.السليكازجاج

ويمكنالسليكا،منكليايتكونوهو.الحراريةللصدمات

مسحا!ماثعرحاخ

ا

التلدينفرلى

!تا

الدورادمتناو،أسطوالة

حولالممصهرالزحاجم!دلقيسحب.الزجاجيةالأنابيبسحب

تشكيلفيالأسطوالةفيالممفوخالهواءيتسبب.دوارةأس!هوالة

التلدينفرنحلالالمنتهيةالأنابيبتمر.مستمرةأنبوبةليكونالزجاج

قطهع.إلىتقطعثم

ماءفييدخلثم،للغايةعاليةحرارةدرجةإلىتسخينه

هذاالمنصهرالسليكاوزجاج.يتصدعأندونكالثلجبارد

درجةإلىالمرتفعةالحرارةدرجاتلأنالتكلفةعالي

هذاويستعمل.إنتاجهأثناءتستمرأنيجباستثنائية

لمرشداتالبصريةوالأليافالمعاملمعدأتفيالزجاج

.الموجات

يفعلكماتماماالحرارةيقاوم.سليكا%69ادزجاج

إنتاجه.فيتكلفةأقلولكنهتقريئا.المنصهرالسليكازجاج

نأبعدللبوروسليكاخاصخليطمنالزجاجهذاويتكون
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المساموتن!صمش.كيميائيةمعالجةطريقعنبمساميصنع

ناعما.شفافاسطحاتاركةالزجاجيسخنعندما

زجاجايصنعونالمصريينقدماءكان.الملونالزجماج

الخامبالمادةتختلطكانتالتيالشوائببعضبسببملونا

ألوانعلىالحصولبالإمكانأنهيعرفونوكانواأحيانا.

أنهالرومانووجد.المكوناتبعضبإضافةوذلكبراقة

الإثمدأوالمنجنيزبإضافةالشوائبألوانتحييدبالإمكان

الزجاجإلىالأكاسيدبعضألانوتضاف)الأنتيمون(.

النيكلأكحسيدمنواحداجزءاأنمثلاوجدفقد.لتلوينه

بينيتراوحخفيفلونعنهينتجزجاججزء000.05إلى

الأساسية.الزجاجقاعدةعلىاعتماداوالبنفسجىالأصفر

000.01إلىالكوبالتأكسيدمنواحدجزءويعطى

كثيفة.زرقةزجاخ!جزء

وأالذهبأكسيدباضافةاللأحمرالذهبويصنع

أخرىأنواععلىالحصوليمكنكما.السيلنيومأوالنحاس

ويم!ش.أخرىكيميائياتبإضافةالملونالزجاجمنجميلة

وأصورالتشكلالملونالزجاجمنصغيرةقطعجمع

الملونة.الزجاجيةللنوافذزخرفيةتصاميم

الزجاجيصنعكيف

المصابعنكبيرااختلافاالزجاجمصانعتختلف

صوامعو،ضخمةبراميلالزجاجمصانعففي.الأخرى

ورمادالرملوهيبصئالزجاجالخاصةالخامالموادلحفظ

الموادهذهوجل.والبوراكسوالحجرالجيريالصودا

قادرةذلكمعولكنهابعضا،بعضهايشبهجافةمساحيق

الضخمةالتهويةمنافذأماجدا.مختلفةنتائجإظهارعلى

الحرارةتطلقفإنها،الكبيرةوالمداخن،السقففيالموجودة

منهاولتجعلالجافةالمساحيقهذهلصهرالمطلوبةالهائلة

مصنعمنالحارالطرفوفي.اللونأبيضساخناسائلا

.الأفرانتوجدالزجا!،

الزجاجمصنعإلىالرئيسيةالخامالموادتصل.الحلط

ضخمة.صوامعفىوتخزنالحديديةللسككعرباتفي

صانعيضيفالصحيحةبالنمسبآلياوتخلطتوزنأنوبعد

يعادزجاجاتكونقدوهي،زجاجكسارةالزجاج

منالنوعلنفسلمسابقانصهارمنزجاجأونفايات،تصنيعه

أعميةأإلىالكسارةمن%04إلى%5وبإضافة.الزجاج

تستخدململوموادتستعم!!فإنك،الزجاجمنالجديدة

إضافةفإن،ذلكعلىوعلاوة.النفاياتمنلأضحت

هذهلصهرالمطلوبةالحرارةكميةمنتقللالزجاجكسارة

الكميةفإن،الخلطولعد.الخامالموادمنالجديدةالكمية

وأحملأوانىأوعرباتفيالانصهاروحداتإلىتنتقل

حمل.سيور

فيتصهرالكمياتكانتالماضيةالعهودفيالصهر.

عادةوتسخنللصهر،مقاومةالطينمنعغيرةجرار

تكفيخاصةجرارااليومهناكولكنالوقود.بحطب

.الزجاجمنكجم004.1مقدارهماإلىتزنلكمية

الواحدللفرنويمكن،الزيتأوبالغازالجرارهذهوتسحن

تصنعزالتوما.جرة2و.6بينيتراوحلعدديتسعأن

والزجاجالفنونوزجاجالبصرياتزجاجمنقليلةكميات

للصهر.المقاومةالجرارهذهمثلفيالفاخر

عليهايطلقأفرانفيالزجاجمنال!صمياتوتصنع

عادةتستغرقفيهاتتمالتيالعمليةلأن،اليومخزانات

ويصهر،الخامبالمواداليوميالخزانويملأ.ساعة42نحو

وتتسع.ثانيةمرةالفرنيملأأنقبلكلهويستعمل،الزجاخ

مترياطنا3وهابينتتراوحلكميةاليوميةالخزاناتهذه

الزجاخ.من

تسمىكبيرةأفرانفيالزجاجمعظمويصهر

الخزاناتهذهأكبرويستطيع.المستمرةالخزانات

يوميامترياطناء4و.036بينماتصهرأنالمستمرة

54بينماصهرالإمكانوفى.المسطحالزجاجلإنتاج

وتستخدميوميا.الأوعيةزجاجمنمترياطنا27و.

منتجاتمعظملإنتاجحجماأصغرمستمرةخزانات

ناحيةفيالخامبالموادالتغذيةوتتم.الأخرىالزجاج

منالمنصهرالزجاجفيهايؤخذالتيبالسرعةالتحميل

والصهرالتحميلويستمر.العملفيهايجريالتيالجهة

إطفاؤهايتمحتىمرةأولالنيرانتشعلأنمنذوالعم!

تستمر،العادةوفي.الحملةتسمىالتيالفترةنهايةفي

ويحدد.سنواتخمسإلىتمتدقدلفترةالحملةهذه

المقاومالطوبجدرانبتاكلدائماالحملةفترةطول

تتآكلالجدرانوهذه.الفرنمنهالمصنوعللحرارة

الزجاخ.حرارةبفعلوتتلاشى

ويجهزالزجاجيشكلكيف

النفخ:وهىالزجاجلتشكيلرئيسيةطرقأربعهناك

تأتيالتشكيلعمليةوبعد.والصبوالسحبوالكبس

يمكنكماومتانتة،الزجاجقوةلا!شعادةالتقويةعملية

تجهيزإلىالمؤديةالطرقمنوغيرهاللتقويةطرقاستخدام

المطلوبة.بالمتانةالزجاج

قديمفنقوالباستعمالدونالزجاجنفخ.النفخ

العمليةهذهوتتم.سنة00022حواليإلىتاريحهيرجع

من5.1و2.1بينطولهاالحديدمننفخأنبوبةبغمعر

بطرفمنهبعضيلتصقالذيالمنصهرالزجاجفيالأمتار

أحدويبدأ.بالكمثرىأشمبهشكلهيكونالذيالأنبوبة

الزجاجينتفخحتىالأنبوبةفيبلطفالنفخفيالعمال
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)إلىالمنصو.الزحاجفىمغموسحديديأنبوبفىبلطىعاملينفحأولأ:.عديدةحطواتيتصم!قوالباستعمالبدونالزجاجنفخ

)الصورةالأنبوبةتدارعندماالمحصهربقماإلزحاجالكرويللطاسالخارجيةالحلقةوتشكل.كرويطاسلتشكيلالقطعةهذهوتنفخ(،اليمين

اليسار(.)إلى،النهاثيشكلهاإلىالكرويةالطاساتالزجاجلافخيحول(.الوسطى

الشكلبإعطائهيتومالذيالعاملنفخمعويتجاوب

هذهفيوهوللزجاجويمكن.النفخطريقعنالمطلوب

بتسخينالعاملويقوم.ويقطعويفتلويمطيعصرأنالمرحلة

وعندمامرنا.طرياعليهللحفاظأخرىبعدمرةالزجاجهذا

هذافإن،المطلوبالنهائيشكلهفيالساخنالزجاجيصاغ

نفخوبالإمكان.الحديديةالأنبوبةطرفمنيكسرالشكل

بالالات.أوباليدسواءحديديةقوالبفىالزجاج

!طزجا!كتلةإسقاطالكبسيصحب.الكبس

وتملأالزجاجكتلةتنتشرحتىبمكبصتكبسثم،قالبفي

تم.أعلاهموضحهوكماالمسطحالزحاجمحتجاتتكونالف!غطآلات

المكابس.بوساطةالمطلو!للشكلضغطهوتمقوالبفيالمائعالزجاحص!

يتمأنيجب،الكتلةهذهتكبسولكي،القالبجوف

وتستخدم.المكبسسحبمنتمكنبطريقةالمادةتشكيل

الزجاجيةوالكتلالخبزأطباقصنعفيعادةالكبسعملية

عمليةفىالحالهيوكماالسجاير.وطفاياتوالعدسات

باليدإماالكبسعمليةإجراءأيضابالإمكانفإنه،النفخ

آلاتوتستخدم.مزدوجأومفردبقالبسواءبالالاتوإما

لصنعوالنفخالكبسطرقمنمجموعةوالكبسالنفخ

تصنعالتيالزجاجيةالأوعيةمنكثيروهناك.المطلوبةالمادة

.الآلاتبهذه

إلىيحملهاالذيالناقلالحزامإلىتتحركالبفوخةالزجاجيةالقنانى

الزجاح.لتقويةالقنانيتسحينوءاعادةتبريدشموهناك.التلدينفرد
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لوحئاتمكل.الزحاحيةالأنالي!واالمسطحالزجاجلتشكيلالمستعملةاطريقةاهوالزجاجسحب

وتتحرك.ذلكبعديلددثمالمنصهرالقصديرمنحوضليالموضئأعلاهالمسطحالزحاح

اشحاحم!لهيراليسار()إلىالموضحالمنطروفىأصسر.ألواحإلىتقطع!آلةإلىالمنتهيةالألواح

الزحاحية.الألابي!تش!لىدوارةأسطوالاتلى!الفرلىمنيسحبالمنصص

الزجاجلتشكيلتستخدمالتيالطريقةهو.السحب

تكونوتكاد.الزجاجيةوالأليافالزجاجوأنابيبالمسطح

طفو.زجاجالأيامهذهالمصنوعالمسطحالزجاجأنواعجميع

منعريضةصحيفةسحبطريقعنالنوعهذاويشكل

ويسمىالمنصهر.القصديرمنصهريجفيالمنصهرالزجاج

طبقةفييطفوالزجاجلأنالطافيالحمامالصهريجهذا

ويضبط.النعومةالبايغالمنصهرس!إلقصديرعلىمستوية

تعلققدخشونةأيةتصوبحيثالطفوحمامفيالتسخين

منأعلىحرارةدرجةفيينصوالزجاجكانولمابالزجا!.

مننقلهبالإمكانفإنهالقصديرعندهاينصهرالتىتلك

الزجاجيشكلوعندماالتبريد.منلمزيدالمنصهرالقصدير

لامعبشكليخرجالجانبينكلافإنطفو،حمامالمسط!في

والتهذيب.الصقلمنشيءإلىيحتاجلابحيث

المنصهرالزجاجبسحبالزجاجيةالانابيبوتصنع

قلبيسمىمخروطأودوارةأسطوانةحوللينساب

فإن،التشكيلقلبخلالمنالهواءوبنفخ.التشكيل

الأليافأما.الدوامعلىمستمرةأنبوبةيكونالزجاج

منالمنصهرالزجاجسحبطريقعنتصنعفإنهاالزجاجية

.الفرنقاعفيجدادقيقةثقوبخلال

لتلسكوبسم805بعرضالمرآةصنعت.الصب

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيافىبالومارمرصد

قوالبملءهذهالصبعمليةوتتضمن.الصبطريقعن

وإمامغارفمنالزجاجبصبإماوذلكمنصهربزجاج

.الفرنقاعمنالزجاجبصبأو،الفرنمقمباشرة

فىالمستعملالزجاجقطعإنتاجفيالصبويستخدم

الليزر.وزجاجالفنونزجاجإنتاجوفيالمعماريةالشؤون

اكجاجتشصكسيلل!!ادةطر!ةهذه.المصابيحعشاعة

أعمالصناعويقومتبرد.أنبعدجديدةأشكاللإخراج

منمتباينةوأحجاممختلفةأنواعتسخينالمصابئبإعادة

الغازيطلقهانفخشسعلةفوقوقضبانهالزجاجأنابيب

ولفهاالأنابيبهذهثنييمكن،ذلكوبعد.والأكسجين

وبهذه.متنوعةأشكالإلىالموىالزجاجوتلحيمومطها

صغيرةحيواناتأشكاليصنعونفإنهم،الطريقة

اجد.باتحتسكيلهوءاعادةالمنتجالرجاجتسحينتتضمىاللمابيحأعمال

منمصغرةنمادجتكوينفىالعمليةهذهعالباالحرفيونيستعحل

.أحرىرحاحيةوأشمياءالحيواناتأشكال
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علميةومعدات،زجاجيةوعيونا،شراعيةوسفناومزهريات

المتوهجةوالمصابيحالإلكترونيةللأنابيبالقطعوبعض

المصابئالكثيرعمالوينتج.الصشاعيةالمعداتمنوغيرها

والكيميائيةالكهربائيةللصناعاتالصغيرةالقطعمن

وذلكالأوتوماتيكيةالمتناهيةالسرعةذاتوالالاتوالطبية

المطرى.الزجاجتصنيعبإعادة

فيالمتبقيةوالضغطالشداثارإزالةعمليةهو.التلدين

الأدوأتمعظموتلدن.التشكيلعمليةبعدالزجاج

عمليةتتملموإذاتشكيلها.منالفراغبمجردالزجاجية

يسببهالذيالشدبعسببالزجاجيتحطمفقدالتلدين،

طريقعنهذهالتلدينعمليةوتتم.المتوازنغيرالتبريد

علىبالتدرللناءوتبريدهأخرىمرةالزجاجتسخين

التلدين.انظر:.والزمنالحرارةلدرجةجدول

الزجاجيةالأشكالتسخينفيهايعادعملية.التطبيع

بتياراتفجأةتبردثمتقريبا،طريةتصبححتىصنعتالتي

موادأيأوزيتفيبغمسهاأوالبارد،الهواءمنقوية

منمتانةأكثرالزجاجالتطيعويجعل.سائلةكيميائية

تطبيعبالإمكانفإنه،ذلكعلىوعلاوة،العاديالزجا!

.بالكيميائياتالزجاجيةالمصنوعات

تقريباالزجاجمصانعمنمصيمنعكلفيالاختبار.

المصنوعاتمنعيناتاختبارالمهندلممينبعضيتولى

الزجاجأنمنللتأكدالأفرانمنمباشرةتؤخذالزجاجية

فإنهكذلك.المطلوبةالخواصلهوأن،جيدةنوعيةمن

متانتهاوجودةحجمهالاختبارالأوانيمنعيناتتؤخذ

.الاخرىالخواصمنذلكوغير

الزجاجيزخرفكيف

منهاالفراغيجبأوليةتجهيزيةعملياتعدةهناك

فمثلا،.وتزينالزجاجيةالمصنوعاتتزخرفأنقبل

بطريقةصنعتالتيالأوانىمنالزائدالزجاجإزالةيجب

ماوهوالزجاجقطعيجب،اليدويةالعملياتوفى،النفخ

أمامالزجاجيةالقطعةتدار،الأحيانبعضوفي.طريازال

الفجائىالتمددويؤديالغاز.منجداساخنلهب

اللهبأماميدورالذيالضيقالساخنالزجاجلشريط

وفى.يليهالذيبرودةالأكثرالزجاجعنالانفصالإلى

مقلوبة،وهىالزجاجيةالانيةتثبيتيمكن،أخرىحالات

الزجاجيصهرثم،أقوىلهيباستخدامأيضايمكنبل

الزجاجثقلويؤدي،العاليةالحرارةلتلكبتعريضهالعالق

الزجاجكسارةتجمعثم.وسقوطهانفصالهإلىالمنصهر

ومن.أخرىمرةلتستعملللفرنوتعادبرميلفىهذه

الزجاجيةالقطعبإزالةالزائدالزجاجفصلأيضاالممكن

الزوائدتجذبثم،الصلبالحديدأوالماسمنبعجلة

الأجزاءتكنلمفإن.المفاجئالضغطمنبشيءالزجاجية

فإنالكافىبالقدرناعمةالزجاجمنالمقطوعةالزائدة

صقلالةبلهيبأوناعمةبكاشطاتصقلهابالإمكان

هيمركباتهوبعضالهيدروفلوريكحمضالحفر.ر

الزجاجتاكلعلىتعملالتىالوحيدةالكيميائيات

هذهفييغمسالذيالزجاجويسمي.وإذابته

علىوبناء.متاكلزجاجبأنهبهايرشأوالكيميائيات

التيالزمنيةوالمدةالفلوريدوتركيزالزجاجمكونات

ومعتماخشنايصبحالمتآكلالزجاجسطحلهايتعرض

وأ،شفافغيريكونويكاد،الثلجيشبهتجعلهدرجةإلى

قماشمظهربنعومةشفافنصفناعممظهرلهكانربما

الدهانبهذاالكهربائيةالمصابيحداخلويبطن.الستان

الماءوأقداحالأباريقتحفركما.الستانيشبهالذي

الاحيانمنكثيرفيالفنيةللأعمالالمصنوعوالزجاج

بحمضأولأالمصباحسطحويطلى.معقدةبتصاميم

خارجتقعالتيالزجاجأجزاءلوقايةللكيميائياتمقاوم

غيرس!إلزجاجيتاكلثم.المطلوبالنموذجقالب

عملالممكنومن.النموذجتاركاالحمضبفعلالمطلى

خلططريقعنلامعةحمضيةصقلمادة

الكبريتيك.وحمضالهيدروفلوريك

،شفافنصفسطحاالزجاجيعطىالرملى.السفع

الذيذلكمنخشونةأكثرالسطحهذايكونماوغالبا

المضغوطالهواءوينفخالحفر.طريقعنعليهالحصولسم

منيتذلكماوكثيرا،بالزجاجترتطمخشنةبذراترملا

وكثيراخاصا.تصميفايشكلمطاطيزخرفىقالبخلال

محكوكةالكيميائياتأوعيةعلىالبطاقاتتكونما

والأفرانالإضاءةأوافيتزخرفماوكثيرا.بالرمل

الرملي.)الحك(باسمفعوالنوافذوالأطباق

الزجاجمنكبيرةكمياتتاكلعملية.القطع

عجلاتأودواررمليحجرعلىبتثبيتهاوذلك،الأصلي

فيتستعملالتيالصلابةالشديدةالمادةوهىالكاربورندم

سبقزخرفياشكلاالعاملويتابع.والكشطوألحكالصقل

أحياناالقطعيكونوقد.الشكلأوالانيةعلىوضعأن

المقطوعالخشنللسطحالأصليالبريقويعادجدا.عميقا

ناعمةبكاشطاتبالصقلأوبالأحماضالتاكلطريقعن

جدا.

الطريقةهذهتسمح.النحاسيةبالعجلاتالنق!ش

وتصاغ.الزجاجفيالفنيةالابتكاراتعنالكاملبالتعبير

فىشديدبحرصالمنجزةالتفاصيلالكثيرةالرأئعةالتصاميم

التيالفنيةالأعمالمنالكثيروهناكالأبعاد.ثلاثيةأشكال

الزجاجقطعالمجهدةالعمليةوتتضمن.الزجاجفىنقشت
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الألعادثلاثيةمرحرفةتصاميمإشاحيم!س.النحاسيةت.باالنقش

لحاسيةلعجلاتالزحاجسطحالرجاجلقشآلةتقطع.الزحاجم!

مختلفة.أحجامذاتدوارة

بالموادتغذىالتيالنحامميةالعجلاتمنبعشرات

الكاشطة.

الزجاجيالطلاءوضعيمكنبالنار.المعالجةالزخرفة

طريقعنإماالزجاخعلىالرونقذاتوالأعمالالملون

الصورنقلطريقعنوإما)الرسم(اليدويالتشكيلىالفن

الحريرية.الطاعةأوالعمليةلهذهخصيصاأعدورقمن

إلىوغيرهاطلاءاتمنالفنيةالوسائلهذهتسخنوعندما

وهكذا،الزجاجفيتنصهرفإنهاالمطلوبةالحرارةدرجة

منكثيروتزخرف.الزجاجيةالانيةمنجزءاتصبح

الفنيةوالتحفالإنارةوأجهزةوالأباريقوالجرارالأكواب

المينابمبمالديكالانظر:.الوسيلةبهذهالمنتجاتمنوغيرها

الحريرية.بالشاشةالطباعة

تاريخيةنبذة

صخعأسرارالناسيتعلمأنقبل.القديمةالعصور

مختلفتين.بطريقبنمتكونازجاجاوجدوا،الزجاج

أحياناالحرأتكانت،بالرمليرتطمالبرقكانفعندما

ذاتتسمىطويلةرفيعةأنابيبوتصئمنهالرملتصهر

الهائلةالمتفجرةالبراكينحرارةفإنكذلك،الوميض

وتكونوالرمالالصخورأحياناتصهرالأخرىهيكانت

(.البركاني)الزجاجالسبجباسعميعرفزجاجامنها

الزجاجهذامنيصنعونالأولىالعصورفيالناسوكان

انظر:ونقودا.وحلياسهامورؤوسسكاكينالبركاني

السبج.

ولا،الزجاجصنعالنالرتعلممتىبالضبطيعرفلا

عموماالمعتقدمنولكن.تعلموهكيفأوذلككانأين

خزفيةأوعيةعلىلامعسطحشكلفىتمالزجاجصنعأن

قدزجاجيةأوعيةاولوكانت..مق0003سنةقبل

وبلادمصرمنكلفى.م.ق0015سنةحواليصنعت

عظيمانجاحاالزجاجصناعةونجحت.النهرينبينما

أخذتثم،ذلكتلتالتيالثلاثمائةالأعوامفترةطوال

أخرىمرةالحياةإلىأعيدتأنلبثتماثمالتدهور.في

بينمابلادفيبعدهاوما..مت007سنةحوالىفى

..مق005سنةحواليمصرإلىعادتكمابمالنهرين

الأخرىوالأقطاروسوريامصرأصبحتثمبعدها.وما

الشرقيةالمتوسطالأبيضالبحرشمواطئعلىتطلالتي

الزجاخ!.لصناعةمراكز

التكاليف،وكثيرةبطيئةقديماالزجاجصناعةكانت

شيءيعرفيكنولممضن.عملإلىتحتاجكانتكما

صغيرةالأفرانوكانت.تلدينهأوالزجاجنفخعن

لاتكادوالحرارة،الجودةقليلنوعمنالفخاريةوالقدور

صانعوتعلمالأمرنهايةفيولكن.الرمللصهرتكفي

ليتخذواالملونالزجاجبهايصنعونالتيالطريقةالزجاج

الأكوابوبعضالتجميللمستحضراتوأوانيحليا،منه

الذينالأثرياءمنالنفرأولئكوكان.الصغيرةوالجرات

وطبقةالقساوسةمثل،الزجاجهذااقتناءيستطيعون

قيمةالزجاجيةالمنتجاتهذهيعتبرون،الحكام

بالإمكانأنهالتجارعرفماولممرعان.كالمجوهرات

الزجاجيةالأوانيهذهفيوالزيوتوالعسلالخمورحفظ

الأوانيمنالموادهذهحفظفىأفضلأنهالديهمثبتإذ

الفخارية.أوالخشبية

حج!يم-7؟--!!

سسع!!سء03"خ-س؟-.

؟سص--ا*شإ!!+ت!-رر*ء.ء-بر--!!؟ص

قدورايحتويلردحوليعملونعشرالثامنالقرنفيالزجاجصانعو

(أعلاهواضيعهو!كماالمصئعماليجمعالمم!همهر.الزحاحم!

مختلفة.أشكالدىوينفحونه،ألابي!فيالمنصهرالزحاج
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وذلكمجهولبوساطةالأنبوبةنفخطريقةاخترعت

البحرشواطىءفيذلككانوربما.،.مق03سنةحوالي

شطبإلىالاختراعهذاوأدى.الشرقيةالمتوسطالأبيض

الترفعلىتدلالتيالأشياءقائمةمنالزجاجاسم

الأقطاركلفىمهمةالزجاجصناعةواصبحت.والرفاهية

الروماني.الحكمتحتكانتالتي

يصنعونكيفالفترةهذهفىالزجاجصناععرفوقد

كماالنفخبطريقةزجاجبصنعقامواكما،الشفافالزجاج

يصنعونكيفكذلكوتعلموا،وتذهيبهطلاءهتعلموا

بعديقطعونثم،الألوانمختلفمنالزجاجمنطبقات

البورتلاندانيةكانتولربما.منهبارزةتصميماتذلك

النصرانيالعهدبدايةفيرومافيصنعتربماالتيالشهيرة

الأوانيإحدىالانيةهذهوتعتبر.الفنلهذاحسنامثالأ

العالم.فيالقيمةالفنيةالزجاجية

فيالزجاجصناعةعنالقليليعرف.الوسطىالعصور

عشرالثالثوالقرنالرومانيةالإمبراطوريةتدهوربينالفترة

بحلولالبندقيةفيالزجاجصناعةتطورتوقد.الميلادي

نظامهناكظهرأم،192سنةوفى،الصليبيةالحروب

التابعةمورانولجزيرةالمعداتونقلت.الزجاجلعمالنقابى

وكان.للزجاجالثانيالذهبيالعصربدأثمومنللبندقية

أنواعبعضابتكرواقدالبندقيةسكانمنالزجاجنافخو

مثيلالهالعالميشهدلمكاجداالرقيقالأنيقالرائعالزجاج

لاشفافزجاجوهو،الكريستالزجاجإجادةفىوأبدعوا

فيغايةسماكةإلىليصلنفخهالممكنومنتقريبالهلون

أعمالنماذجصنعواالكريستالومن.يرادشكلوبأيالرقة

والمزهرياتوالأكوابالجرار،فيالتعقيدفيغايةزخرفية

والثالثعشرالثانيالقرنخلالوفي.الأوانىمنويخرهما

إلىالملونةالزجاجيةصئالنوافذفنوصل،الميلاديينعشر

أوروبا.أنحاءسائرفيالقمة

وبدايةالميلاديعشرالخامسالقرننهايةوبحلول

ألمانيافيمهماالزجاجصنعأصبحعشرالسادسالقرن

صئفىالمصانعواخذت،الشماليةأوروباأقطاروبعض

وكانت.رئيسيبشكلالشربوأكوابالأواني

نقاءوأقلمتانةوأكثرأثقلالشماليةأوروباأقطارمصنوعات

عشرالسادسالقرنأواخروفي.البندقيةكريستالمن

أوروباشماليإلىالبندقيةمواطنيمنكثيررحل،الميلادي

يؤسسواأنوامشطاعوأ.أفضلمعيشةيجدواأنأملعلى

نمطعلىزجاجايصنعونوأخذواهناكالمصانعبعض

ملائماكانالزجاجمنجديدنوعوظهر.البندقيةزجاج

رفيعامستوىووصل،النحاسيةبالعجلاتالنقحقلأعمال

القرنأواسطفىألمانياوفي(الان)سلوفاكيابوهيميافي

.مزدهرةصناعةهناكونمت،الميلاديعشرالسالغ

فترةخلالإنجلترافيمهمةالزجاجصناعةوأصبحت

وبحلولأم(.06-3أ)558الأولىإليزابيثالملكةحكم

زجاجنمطعلىزجاخاتنتجإنجلتراكانتام75ءعام

الزجاجصناعأحدسجلام674سنةوفي.البندقية

منجديدنوعاختراعرافنزكروفتجورجوهوالإنجليز

هذاوسمي.العاديةالمقوماتفيهغيرقدكانالزجاج

كبيرةكميةعلىيحتويوهو،عيالرصابالزجاجالزجاج

الرصاصيالزجاجصنعأدىوقد.الرصاصأكسيدمن

ازدهارإلىالبصريةالالاتفيللاستعماليصلحالذي

اللإنجليزية.الزجاخصناعة

تسمىكانتكماالأقداحأو،الإنجليزيةللكؤوسكان

الجذعوكان.مزحرفةجذوع،آنذاكصنعتالتيأحيانا،

عشرالثامنالقرنفيالأقداحهذهوصنعتكالعمود.منها

أحياناوكانت.الزجاجمنبكراتوزخرفتالميلادي

الجذوعفيملونةوخيوطاالهوائيةالفقاقيعبعضتدخل

الغشائيةالطلاءطبقةوكانت.زخرفيةحلزونياتلتكون

إنجلترا،فيالميلاديعشرالثامنالقرنأواسطفيشائغاأمرا

فىبريستولمنبالقربنيلسييصئزجاجكانكما

إنجلترا.غريجنوب

عشرالثامنالقرنفىأيضامنتشراالزجاجقط!عوكان

غنيا.زخرفياتأثيراالزجاجقاطعووحقق،الميلادي

فيأيرلندافىالقمةإلىالزجاجقط!عأساليبووصلت

رودمدينةوأصبحت.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

كثيرةلقطعمركزاأيرلنداشمرقيجنوبفيالواقعةفورد

حتىالسطحكلقمابعدتصنعكانتممتازةجميلة

فيهمرغوباووترفوردزجاجومازالالأضواء.تنعكس

.اليومحتى

هناككان،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوفي

زجاجعلىيطلقوكانالنوافذ.زجاجعلىشديدطلب

بنميصنعوكان.التاجرجاجالوقتذلكفىالنوافذ

وتترك.مسطحةتصبححتىتبرمثم،الزجاجمنفقاعة

سنةوفى.الولممطفىبتاجالزجاجمنلوحاهذه

.التاجطريقةمحلالأسطوانةعمليةأخذت،أم82ء

شكلإلىليتحولالمنصهرالزجاغعينفخ،العمليةهذهوفى

أحدمنتشطرالاسطوانةتبردأنوبعد.أسطوانة

لتشكلالأسطوانةتفتحثانيةمرةتسخنوعندما.الجوانب

الخمسينياتوفي.الشفافالنوافذزجاجمنكبيرالوحا

مراياإلىالزجاجطور،الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

يذالزجاجمننوعإلىتحتاجالتيالمنتجاتمنوغيرها

العالية.الجودة

بشكلاستعملتقدوالقواريرالزجاجاتوكانت

قامتماسرعانولكن.الأدويةحفظلغيرمرةأولرئيسي
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الزجاخأنواع

الفنى

لأنهاالرجاجيةالأواكطهدهمتلكثيرونألاسيجبما!ا.لحماحرئياأوممفردةتصمعالتيالرجاجيةالأوايهوا!ىاالزحاخ

جامعوها.يقدرهاالتيالفميالزحاجانواعبعض!اعصلاهداويصص.ولادرةقديمةلأنها،الحالاتمنكثيروفي،جميلة

الأسرةم!مصريةزجاجيةقنينة،

-571)0عتمرةالثامة

لوساطةشكلتولقد.م(أق003

للألوادالرجاجيةالأع!دةاصص

رملى.اصقاحولالمحتلفة

منحميلمثالكورننجإبريق

!م.الإسلاميةالرحاحيةالأعمال

صمعقدالوعاءهدايكودأنالمحتمل

ربهمتقىتصميملهأم،..عام

.محفورةنقولق

ى!بفرسسالكاراتبمديةالرحاجمصالعانتحت.بكاراتزجاج

المصسوعالمقطوعاشحاحألواعافضلالميلاديعمترالتاسعالقرد

الزحاحمنا!رقاتقالاتالمصالعهدهالتجتكذلكأوروبا.في

منوغيرهارحرفيةرهورعلىبداحلهيحتويالذيالشفاف

ويتصم!هدا.يوماحتىيشحاشجاحهدارالوما.الفنيةالتصاميم

أوانييشملكماحاصةورسوماتالغنيالبلوريالزحاجهذا

.ومزهرياتمناصدوأدوات

عحتمرالتاسعالقرنسالتافطالسصفبدايةمنذ.البوهيميالزجاج

سكبيرةكمياتوسيليمبلوهيميالىتشجلدأت،الميلادي

فىوسيليسيابوهيميام!كلوتقع.المرحرفةالزجاحيةالأوانى

يجملالأحيانمنكثيرفىالرجاجهذاوكانأورو،.شرقي

هذافىالفضلويعزى.والحيواناتوالماساغلاعاديهابطلاءات

أولوهو،ليهمانكالمبرالمسمىلراعفىالحواهرقاطعإلىالفن

.أم906يسةبوهيميافىالزجاجعلىبالنقمققاممن

مزيجعلىيحتويالرصاصرجاجمننوخ.الأزرقبريستولزجاج

علىللحصولمساعدكعاملوالس!صاالكوبالتأكسيدم!

كثيرةجهاتفيالزحاجمنالنوعهذاصمعوقد.الأررتاللون

التامعالقرناواسطحتىعشرالثامنالقررأواسط!يإنجلترافي

،بريستولميناءطريقعنتجلبهذهالزعفرمادةوكالتعشر.

منفيةأشياءمنماصنعوأفضل.للزحاجالاسمانتقلوه!!ا

.ام006حواليمنأجنحةذوقدحع!ثرالتالمعالقرنأواخرمنبورمىمصباح.أم574عاممنبوهميقدخ



315جاجلزا

.اليعسوببتصميمغالهإميلكأس

وقواريرالشرابلص!الأوانيتلكهيالأزرقبريستولزجاج

.المهارات

واشنطنماونتشركةمصانعالزحاجهذاأنتجتبورما.زجاج

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبماساشومسيتسبدفوردنيوليللزجاج

بحمضالزجاجأسطحبعضتعالجوكانت.أم885سنةفى

بينبورمارجاجلونويتراوح.الباهتالستانقماشلودلتكسبها

.الليمونوصفرةالورديالسالمونسمكلون

متل،العرقيةالأححاريشبهملونزجاحهذاكلاسيدونيو.زجاج

الخامسالقرلينخلالالبندقيةفىصنعوقد.اليمانيوالعقيقالعقيق

الميلادبلى.عشروالسادسعشر

الزجاجتمامايشبهالديالرفيعالنقيالزجاجهوكريستالو.زجماج

أوائلأوعشرالخامسالقرنأواسطفيالبندقيةأهلطورهالذي

مهاراتعلىيتوقفجمالهوكان.الميلاديعشرالمسادسالقرن

الفني.التشكيلفيالنا!

أكسيدمنعاليةمئويةنسبةعلىالبلورزجاجيحتويالبلور.زجماج

البلورزجاجفإنولهداتنكسر.الضوءأشعةتحعلالتيالرصاص

فإله،الوقتنفسوفي.البصريةالأدواتفيواسعبشكليستخدم

حقسجلوقد.الفسيةوالأشياءالمائدةاوانيصساعةدييستعمل

سنةأفنزكروفتجورحبوساطةإنجلترافيبلورزجاجأولاختراع

.أم467

مهمامشجابفرسمانانسيفيتعملالتيدومشركةتعتبر.دومزجاج

،المائدةخدماتدومزجاجويتضمن.الحديتالفنلزحاج

البلور.فيالفميةالنحتوأعمالوالمصابيحوالجراروالمزهريات

القطعهدهولعض.الشفافالمقىالبلورمنالقطعهذهومعظم

.الألوانخفيف!دبلورمزين

فيغالهإميلالفرنسيالزحاحصانعالزجاجهذاأدتج.غالهزجاج

بعضغالهصعوقد.العشرينالقرنوأوائلالتاسعالقرنأوأخر

وأملونزجاخمنوالمزهرياتالجرارذلكفىبماالقماإلمزخرفة

الأشياءمنوغيرهاوالزهورالحيواناتبعضحعلوقد.ملونكير

خارجيةطبقةفيبالنقشوذلكالأشكالهذهفيفنيبشك!تبرز

آحر.لونمنأخرىإلىالزجاجمن

صنعالبندقيةزحاجأنواعمننوعهواللاتيسينيوأو.الزركشةزجاج

شبيهةمماذجالزجاجولهذا.الميلاديعشرالسادسالقرنفي

النقي.الزجاجمنجسمداحلفيالأبيفه!الزجاجمقلالزركتهسة

بنىالذيلاليكرينيهالجواهرتاجرابتكارمنكان.لاليكزجاخ

ارجاحيستخدملاليكوكانأم019فىلاليكفيزجاجمصنع

الفنيةالقطعهيشهرةلاليكأعمالأكثرولعل.الداحليالتزيينفى

مصاليح.شكلفيالشسرينالقرنسالعشري!ياتفيأنتجهاالتي

.اليومحتىيصمعلاليكزجاجزالوما

فيالأيامهذهيصمعالذيالزجاجانواعأفضلهو.ليردامزجاج

منبالقربليردامفىالواقعةالملكيةليرداملتحركةوتنتجهولندا.

ورماديةزرقاءبالوانملونانقياوزحاحابديعابلوراجورتشم

كلقطعا،أيضاالشركةوتصعوصفراء.وبنفسجيةوحضراء

يونيكا.تسمىنوعهامنفرسدةواحدة

فييصنعالزجاجهذاكان.الفضيالزجاجأوالزئبقزجاج

إلىعشرالتاسعالقرنمنالحمسينياتفىالمتحدةالولايات

فضياصظصاأعطيقدالزجاجوكان.القرننفسمىالشمانينيات

الرقيقةالزجاجقطعةحدرانبينزئبقيمزيجبصبوذلك

المنافذلسدوتختمذللثبعدالفتحةتغلقثم.والخارجيةالداخلية

الهواء.على

لتمفا!غيرالأبيضالزجاجم!نوعهو.الأوبالزجاجأواللبنزجاج

الأطباقاللبنزجاجقطعوتتضمنالموائد.أوانىفيلكترةسشعمل

علىآخرحيوانايأوأرسبأولدجاجةتمثاللهاالتيالمغطاة

الغطاء.

مرة%ولصعهوقد،زهرةالألفزجاجهذاويعنى.ميليفيوريزجاج

قضبانوترص.اليومحتىينتجومازالالرومانثمالقدماءالمصريون

وعندما.بالحرارةمعاتصهرثممجموعاتفىبنظامملونةزجاج

فيه،مزخرفنموذجوكأنهاتبدوفانهابالعرضالزجاحقطعةتقطع

ما067عاممنإنجليزيةكأس
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الوزةبتصميمستيوبنطالر

\لمملأءأ،:2فيبمد؟%:أ؟،!!لا

ير"!47*ءلم؟+،بهم!لماءخي

حممص.كأغمف3سم!قئ"ع!كأع!كا7؟لأ

!تء

حنماد-

للسكروشارطالربلوريةووترفوردجرة

يستعملالزجاحهذاكانماوكتيرا.الصسيرةالرهورمنالكثير

.للورقكثقالات

عشمرالتام!أغرناأواحرنيحاج11م!الوع!داصئ.ديسيزجاج

يزحرد!ماكثيراوكاننجلترا.4ليلسىمديمةفىعشروالتاسع

بيريعر!ماأكثروكادالملود.الزحاحمنوخطهوطلولبيةبعقد

تستعم!!الساحرةكراتوكات.الساحرةكرةالأشياءهده

فييعتقدونالذينمنالناسبعضوكالى.والأباريقللحراركأغطة

.الساحراتلطرداسوافذافىأحيا،الأشياءهدهيعلقونالحرافات

صويعرفبالسويد.أوريفورزفيالزحاحهذايصحأوريفورز.زجاج

وقد.الحديثاله!لزحاحالمنتحيركحارمنأنهاأوريفوررشركة

تصاميمهم.فىالنقث!علىأوريفوررفىالمصممينبعضركز

الفقاقئفيهتكودالديإيريلزجاجأوريفورررحاجويتضم!

الملود.وغيرالملودالزحاحم!طسقاتم!نمودحاالهوائية

وسالدوتمقبوس!يشركةالزجاحهداصنعت.ساندوتشزجاج

!منةم!،الأمريكيةالمتحدة،لولاياتبماسالتحوسيتسللزحاج

منكثيرةأنواعاأنتحتقدالشركةوكالت.أم888إلىأم582

ويعتقد.المضعوطلزحاحهاأكتراشتهرتولك!هاالرجاحيةالأواى

فىصستالتيالمضغوطالرجاجأوانيكلأدخطهأالناسبعض

كتيراأنالحقيقةولكن.سالدوتشزجاحمنهيعثرالتاسعالقرد

.كبيرةبكمياتمضعوطارحاحاصنعتالسنمركاتم!

القرلىأواحرفيكتيرةشركاتالزحاحهداتصنعكاف.ستانزجاج

هذاوس!.الستانقمالقمطصالزحاحهذاولس!عشر.التاصع

الهيدروفلوريك.حمضبأبخرةالرجاحمعالحةالمطو

الف!ودفييستعملالذيالرجاجألواعاشهرهو.ستيهوبنزجاج

تركةأسحستوقد.المتحدةالولاياتدىالانيصنعوهوالحميلة

وكالى.ليويورككورنجفيأم301سةللزحاجستيوبن

القواريرمنكبيرةكمياتباستعمالالمسجلةالأدويةمصانع

سنةالبيوتفىللحفظ)قلاووظ(المفتولةالأكطةوظهرت

التجاريةالأطعمةمعبئوبدأأم،088سنةوفي.أم858

المناضدأوانيواستعملت.الزجاجيةالأوعيةاستعمالفي

الوحيدوالزحاجكاردر.فردريكاسمهإبحليزيارحلأمؤسسها

وهوتقيلرصاصللورهوالأيامهذهالشركةتستعملهالدي

الشوائ!.منتماماحالياي!ضنيكادأنه!صما،اضيقشديدشفا!

منخاليةإماوهيباليدمصنوعةستيوبنرحاخقطعومعط!

النحاسية.العحلاتبنقشمزحرفةانهاأواشحارف

منالفترةحلالستيجلوليمهريالزحاجهداصسع.ستجلزجاج

بنسلفانيالان!!امشر،مقاطعةفىأم774إلىأم763ممنة

لودلاحيدةزجاجيةأوايانتعوقدالأمريكيةالمتحدةأ!لاياتبا

ستيجلوعالح.كثيرةالوانمنرجاحيهلتحكالأأسبنكمالها،

والحفر.والطلاءلالقوال!الزجاحمنصنعهاالتىأث!صاله

سنةمنتيمانىكحفرتلويسالزحاجهداصنع.فافريلتيفانيزجاج

مدينةمنحزء)الآدآيلالدلوعكورنا،فيأم339إلىأم398

العامقالأزرقمنتتفاوتزاهيةبألوادمليءالرجاحهذا(.نيويورك

وقدالأ!فر.الذه!لودإلىالأحضروم!،الأرحوايإلى

أحرىإلىواحدةطبقةخلالم!بالمقشأعطعالعصزحرفت

.حريريمظهروللس!احر.ا!ددات

مأ783سنةبينبأيرلداووترفورد!يصعووتوفورد.زجاج

واستعادأم519سنةفيووترفوردمصبعفتحوأعيدأم،85وأ

الرائع.البلورصنعديالافاقطمقتالتىالعالميةسمعته

سسةفيوستاركاسبربنى.الحنوبيةحيرسيرحاحأووستار.زجاج

،لولاياتنيوجيرسى،مالممقاطعةفيرحاجمصنعأم731

منكثيرلمشحاتمركزادلكبعدالمقاطعةأصسحتثم.المتحدة

لعددسكذلكوظلت،الصعيرةوالمصاسعالزحاجيةالمصشوعات

بلىضارباكومانيايكودوقدأحضروستارورحاج.السمين

العادية.القواريرفييستعملالذيالموعوهو،والحمرةالصمرة

رحاحية.وحيوطوأشرطةبلفائصاشحاجهداويزحر!

اكتشافوأدى.ثابتبمعدلتزايدتبكمياتالزجاجية

إلىام086سنةحواليالكيروسينمصابيحوظهورالنفط

كلساعدتوقد.الزجاجيةالمصابيحلملايينمتزايدطلب

.الزجاجسوقاتساعفيالتطوراتهذه



ازداد،أم098سنةبعد.الحديثةالزجاجصناعة

يبدوجعلتهبسرعةوا!شعمالهوصناعتهالزجاجتطوير

مادةوهندستهالزجاجعلمأصبحوقد.ثورةوكأنه

الممكنمنواصبح،مضىوقتأيمنأكثرمفهومة

بالغرضوليفيالرغبةحسبيدوياالزجاجتفصيلالان

استعمالكذلكالممكنمنوأصبح.بالضبطالمطوب

الزجاجتطورفىمهمةتواريخ

شهزجاحىطلاءتحكلعلىمصنعزحاحأولصنع.مق03

الحزفية.الأواىعلىشفاف

.مرةلأولالزجاجيةاللأوانيصنعت.ماق5

.الزجاجلنفحالنفخألبوبةاخترعت.مق

نوافد.رجاجأولصنع

.والعراقفارسفيالزحا!صناعةازدهرتم9

صناعةعلىالسيطرةفيالبندقيةفيالزحاحنالحوبدأام3

.الزجاج

بدأالأرضيةللكرةالغربىالنصم!فيللىجاج!عأولأم5

بالمكسيك.أنجلوسلوسديبوبلافي

الرصاصي.الزحاجاختراعدمانجلتراريصركرونمتحورخسجلأم6

أ!يسبوساطةقالبفىالصبلأسلو!رطيمطبقانتجام6

للمرايا.المتسعللاستعمالهذاقاد.الفرنسيلوكاس

حوناند.لويص!بيربوساطةالجيدالبصريالزجاجصنعم17

.المنصهرةالقدورفيالزجاجبتحريكالفرنسى

فردلوساطةأديسونلتوماسالكهربائىالضوءمصباحنفحم18

بالولاياتنيويوركفيكورننحزحاجأعمالمندورلين

الأمريكية.المتحدة

بوساطةالزجاجم!مستمرةرقائقلسح!ماكيمةأصورتام9

فوركالت.إميل

إدواردبوساطةرقيقةطبقاتمنزجاجيةألواحاخترعتام9

الفرنسي.بنديكتس

ميشيلدوساطةالزحاحيةالقنانىلصناعةآليجهازاخترعام9

.المتحدةبالولاياتأوهايوتوليدوفيأزونز.ج

أ.و.بوساطةالنوافدزحاجلسحبآلةاخترع!ام91-179

فىللىقائقأونزليبىشركةبو!اطةوطورتكولبرد

الأمريكية.المتحدةلالولاياتفرجيياغربتشارلستود

الصدماتيقاومالذيالبوروسليكاتزجاجام9159-1

.كأجنلوساطةطورت(لايركستجارية)ماركةالحرارية

كورنئشركةمنتايلورسى.كوليمسليفانسي

للزجاخ!.

منشوبو.لويسبوساطةالمستقطبالزجاجاخترعام9

بنسلفانيا،الشرقيةبتسبيرح،الكهربائيةومشجهاوسشركة

الأمريكية.المتحدةالولايات

شركةفيالكوبائيةالمصابيحلصناعةكاملآليجهازطورم91

.لكجاخكورننج

ليبيشركةدوساطةالأمانلزحاجالجملةصناعةطورتأم9

حاخ!.لكونزأ

515الزجاج

لإنتاجالآلاتطورتفقد،المكوناتآلافمنواحد

مستمروبشكلالصنعمحكمةزجاجيةألواحوتصنيع

أخرىوأنواعوالمصابيحوالأوعيةالأنابيبإلىإضافة

.المنتجاتمنكثيرة

قطعإجادةإلىالمستحدثةالجديدةالطرقوأدت

قلةإلىإضافةوتطويعهمحكماقفلاوقفلهولحامهالزجاج

مباشرةالفردمنالزجاجألواحلسحبماكينةطورتام629

)الانالزجط!ةالألواحلصساعةبتسبيرجشركةبوساطة

المتحدةالولايات(الصناعية.ج.ببمؤسسة

لأمريكية.ا

بوساطة(الحرارية)اللوحاتالعازلالنوافدزجاجاحترعام039

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيهافن.د.س

أونزيتركةدوساطةالزحاحيةالأليافطورتام319389-1

كورننجوتمركة(إلينويأونزمؤسسة)الآنللرجاحإليموي

للزحاخ!.

ومارتنهودهاريسونبوساطةسليكا69%زجاحطورم9391

للزجاخ!.كورنمجشركةمننوردبرج

الضوئيالانعكاسلتقليلللزحاجالمرئيغيرالطلاءتطهويرأم939

منبلودجت.!كاثرينبوساطةشيءع!الاعتماددون

تيرلرتوآرثركارتريتوهاوليموتورزجنرالمختبرات

المتحدةلالولاياتللتكنولوحياماساشوسيتسمعهدمن

لأمريكية.ا

كورننجمؤسسةبوساطةالإسفنجىالزحاجتطويرام429

الأمريكية.المتحدةبالولاياتببنسلفانيابترسبيرج

ستوكىسس.د.بوساطةللضوءالحساسالزحاجتطويرم4791

للزجاخ!.كورلمحتركة

كورننجلتركةبوساطةالكيميائىالضوئىالرجاجتطويرأم519

.للزجاج

إلينويأونزشركةبوساطةالخفيفالوزنزجاجلحامتطويرأم559

(.إلينويأودزمؤسسة)الانللزحاج

تجارية)علامةالمتبلورالزحاحىالخزدموادطورتام579

كورنجشركةمنمشوكى.د.سلوساطةبيروسيرام(

.للزجاج

المستويللزحاجالمحستمرللإنتاجالطفوعمليةطورتام959

بإنجلترا.هلنزسانتفيبلكسجتونإخوانشركةلوساطة

مؤلسسةمنستزرإلياسبوساطةالليزرزحاجاحترعم691احوالي

.للضوئياتأمريكا

كورننجشركةبوساطةكيميائياالمعاملالزجاجطورم6291

للزجاخ.

.د.س،أرمستدو.هـ.بوساطةالملونالتصويرزحاجطورأم649

.للزجاجكورننجشركةمنمشوكي

للاستعمالالأمواجلمرلتسداتالضوئيةالأليادطورتأم079

شولتز..سبمورر،ر.د.،ككد.بلوساطةالعملي

للزجاخ!.كورننجشركةمن



الزجاج516

هذهوتتضمن.جديدةميادينفىامشعمالهعندتكلفته

الطخ،وأواني،الأنابيبلخطوطالزجاجاستعمالالميادين

.الحرارةوعزلالبناء،وطوب

يتعرضعندمابنيإلىأحادياالزجاجلونوينقلب

الزجاجشركاتصنعتفقدولهذأ،الذريةللأشعة

نوافذفىوذلكالبنياللونإلىلونهيتغيرلاخاصازجاجا

من9أكثرويستعمل،النوويةالطاقةمحطاتفيالمراقبة

محطةنوافذفيالزجاجمنالنوعهذامنمتريةأطنان

فىأم539عامالسياراتمصانعوبدأت.واحدةنووية

الليفي.والزجاجالبلاستيكمنبهياكلسياراتبناء

التيالالواحفيالحاضرالوقتفيالموادهذهوتستعمل

وتجليدها.المبانيجدرانلتغطجةالمعمارإليهايحتاج

السفنهياكللعملتستعملفإنها،ذلكعلىوعلاوة

)مقرالصواريخرادارقبابمثل،المنتجاتمنذلكوغير

الرادار(.لهوائي

لونإلىلونهايتغيرالزجاجمنأخرىأنواعوصنعت

مصدريبتعدعندماوتصفوللضوء،تتعرضعندماداكن

فيالملونالزجاجمنالنوعهذاويستعملالضوء.

عندماالداكناللونإلىالصفاءمنتتغيرالتيالنظارات

الشص!.ضوءفيتلبس

العشرينالقرنمنالستينياتأواخرخلالوفى

حيث،تجميعمراكزالزجاجمصانعأسست،الميلادي

عمتحرالحاديالقردممذالتزيينلمياستعملالللونالنوافذزجاج

الديتيمانيسيلويسلوساطةالافدةهذهالمتشتلقد.الميلادي

عشرالتاسعالقردأواخرفياشحاجيةالأواليتص!يمأصئرائد

.الميلادي

السياراتتلوتفيالتحكموسائلفييستخدمالزجاجيالشراميك

ونتيجة.ضارةكيرموادإلىالسامةاحادماغاراتيحولوهو)أعلاه(

الأسود.إلىالبنىاللونسالقياسحهارلولىشحول،للاستعمال

وغيرهاوالجرارالفارغةالزجاجاتيعيدواأنالناسيستطع

بأنالأوانىهذهصنعويعادوالقوارير.الأوانيأنواعمن

الجيروحجرالرملمعتصهرثم،المرتجعةالزجاجاتتهشم

إعادةويمكن.جديدةلأوانزجاجلصنعالصوداورماد

للتلفيتعرضلالأنهمنهللاستفادةثانيةمرةالزجاجصنع

يمكن،صنعهوبإعادة.عليهفترةمرورأوالاستعمالنتيجة

الطاقةمنالتقليلوكذلكالخامالموادعلىالمحافظة

كما،الزجاجصهروفيالموادتلكتهيئةعلىالمصروفة

عندالزجاجنفاياتمنالتخلصتكاليفتقليصيمكن

صنعه.إعادةعدم

الزجاجتصنيعإعادةفيمتزايدةرغبةالآنوهناك

الزبجأنواعلتصنيفخاصةاليةأنظمةأعدتحيث

النفاياتمناستعمالهالإعادةالقابلةالأخرىوالمواد

هولنداالزجاجصنعبإعادةالمهتمةالبلدانبينومن.المنزلية

.وسويسرا

الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

لاستخدامهاالبصريةالأليافمنتوجيهأدلةصنعت

الليزر.بوساطةالاتصالبأنظمةخاصةخفيفةكأنابيب

إلىنقلهيتمالذيالضوءوقوةوضوحتؤمنالأنابيبوهذه

منالسبعينياتخلالابتدعتكذأسك.بعيدةمسافات

ذاتالنفاياتلخزنالواقيالزجاجمنأنواعالعشرينالقرن

السنين.لالافالإشعاعيالنشاط

ف!*ص*7

!



517المائىالزجاج

الحاضرالوقتفيالزجاجصناعة

وقد.العالمبلدانمعظمفيالزجاجمصانعتوجد

وللأوانىالبصرياتلزجاجالرئيسيالمصدرألمانياكانت

العشرينالقرنمنتصفوفي.طويلةلسنينالزجاجية

زجاجبصنعالقيامالزجاجمصنعيبإمكانأصبح،الميلادي

الأوانىبصنعبدأواكما،تجاريمستوىعلىالبصريات

واستخدامكبيرةوبكمياتبالكيميائياتالخاصةالزجاجية

فيتستخدمالتيالتزسناتبصنعالخاصةالالات

فيهازجاجيةأوانالانوتصنعوالأعياد.الاحتفالات

بلجيكامثلالبلدانمنكثيرفىوالجمالالفنمنالكثير

والسويد.وهولنداوإيطالياوفرنسا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المرآةالرملالزحاجيةالألياف

ئيالثناالمنظارجةلزجاابلجيكا

الميناالكاميوالأثريةالتحفة

السظاراتاللدونةينالتلد

المج!الكليشيهحفر

الموضوععرعنا

-7

الزجاجأنواع
المسطحلزجاخ!ا

-دالزحاجيةالأواني-ب

الزجاجصنعطرق

دالصوداوالحجرالحيري-رجاخأ

هـوالرصاصالصودازجاج-ب

البوروسليكات.زجاخ-ج

الزجاجيصنعكيف

الخلط-أ

الصو-ب

ويجهزالزجاجيشكلكيف

هـ-النفخ-أ

-والكبص!-

-زالسحب-ج

الصبد

الزجاخيزخرفكيف

الحفرأ

الرملىالسمع-!

هـ-القطع-خ

تاريخيةنبذة

الحاضرالوقتفيالزجاجعشاعة

أسئلة

الزجاجيالحزف

الزجاجمنخاصكمةأنواع

المسصصالسليكازجاج

سليكا%69ادزجاج-

الملودالزحاخ-

المصابيحصناعة

التلدين

التطيع

الاختبار

بالعجلاتالنقش

النحاسية

دالنارالمعالحةالرخرفة

الزجا!؟يحفركيف-

؟الزجاجيلونكيى

المصابيح؟عملما-

الزحاح؟فيوالتطهبيعالتلدينبينالفرقما

الزحاج؟بهايحلىأنيمكنالتيالختلفةالطرقما-5

حيد؟بصريزجاجأولصنعمن-6

المرئي؟كيرالزجاجما؟الأشعةامتصاصرجاجما-7

؟الحيريوالحجرالصودازجاجتكونعناصرما-8

الزجا!؟ينفخكيف-9

الرملى؟السفعما-01

البداية؟فىالزجاجصنعكيفالزحاحية؟الأليافما-11

بنإبراهيمم(.239-؟هـ،131-؟)الز!جاج

منكان.الزجاجالنحويإسحاقأبوسهل،بنالسري

له،المذهبجميلالاعتقاد،حسن،والدينالفضلأهل

.الأدبفيحسانمؤلفات

عصرفيالعربيةالثقافةازدهارعصرفيالزجاجعاش!

حيث،العربيالتاريخفيالفكريةالعصورأخصبمنيعد

الفكرحملةوكثر،الختلفةأنواعهافيالعلومثمارنضجت

حتىفيهاأئمةيزالونولا،بعلومهمواشتهروا،والثقافة

الهجريالثالثالقرنفيالزجا!عالقالحاضر.العصر

،العلوملازدهارالذهبيةالفترةوهي،الرابعالقرنوأوائل

المبرد.علىالعربيةدرس

:يقولثمللمبرد،صحبتهبدايةعنالزجاجيتحدث

الدرهموأعطيهذلكمعأمورهفيأخدمهوكنت،فلزمته

حتىالعلمفيفينصحنىبه(،وعدتهكنت)الذي

الصراةمنمارمةبنىبعضكتابفجاءهاممتقللت،

لهم،أسمنى:لهفقلت،لأولادهمنحويامعلمايلتمسون

شهركلإليهوأنفذ،أعلمهمفكنت،فخرجت،فسماني

ومضت.عليهأقدربماذلكبعدوأتفقدهدرهما،ثلاثين

لابنهمؤدباسليمانبنعبيداللهمنهفطلبذلك،علىمدة

بالصراةزجاجارجلاإلالكأعرفلا:لهفقال،القاسم

عني،فاستنزلهم،عبيداللهإليهمفكتب:قال،مارمةبنىمع

ذلكفكان،إلىالقاسموأسلم،فأحضرنى،لهفتركوني

إلىيومكلالدرهمذلكالمبردأعطيوكنت،غنايسبب

.ماتأن

كتاب،القرانمعاليكتاب:التصانيفمنللزجا!

وأفعلت،فعلتكتاب،القوافيكتاب،الاشتقاق

أبياتشرحكتاب،لاينصرفوماماينصرفكتاب

سيبويه.

(.الفنىالزجاج)أنواعالزجاجانظر:.كريستالوزجاج

الصوديوممنهلاميمركبالمائيالز!جاج

سلكاتالكيميائيواسمهوالأكسجينوالسليكون

والزجاج.الذوابالزجاجباسمأيضئاويعرف،الصوديوم

وهوالماء،فيبسهولةويذوب،اللونعديمالخالصالمائي

.والأحماضالكحولفيللذوبانقابلغير



المسلكالزجاج518

الصابولىوشي،المنظفةالموادفيالماثيالزجاخولستحدم

والقماشللنار،المقاومالخشبوفى،الخشبصيانةوفي

ويستخدمللماء،مقاومةالجدرانيجعلوالمحلول.والورق

الليمفاويةالألواحذاتالشحنصناديقصنعفيلاصقةمادة

كما.المماثلةوالحاوياتللشحمالصامدةوالصناديق

الخرسانة،تقويةوفيالإسمنتصنعفيأيضايستخدم

وفي،والزيوتالدهونتنقيةفيالمائيالزجاجويستخدم

اسمليكامننوع)وهوالسليكاجلصنعوفيالنفطتكرير

الحفازةالموادصنعفييستخدمكما(الامتصاصشديد

(.الكيميائيةالتفاعلاتسرعةعلىتعملمواد)وهي

ألواحمنيتكونالزجا!مننوعالمسلكالز!جاج

شبكةوتحوي،ملمأ9و6بينسمكهالمجراوح،زجاجية

الشبكةوتقوي.التصنيععمليةأثناءداخلهامضحنةسلكية

وقد،تحطمهبعدمتماسكاوتحعله،الزجاجالسلكية

وينعسب.والأبوابوالمئللنوافذنطاقعلىاستعمل

،شومانشرانكهما:رجلينإلىالمسلكالزجاجاختراع

وقد.الفرنسيأبيروليون،الأمري!صيةفيلادلفياولايةمن

وتتكون.مختلفتينبعمليتينالنتيجةنفسعملئاحققا

الشبكةووضحع،زجاجىلوحدروجةمنأبيرعملية

الشبكةوضغطفوقهما،اخرلوحدروجةثم،عليهالسلكية

أماواحد.صلبلوحفيالزجاجيينواللوحينالسلكية

تكونزجاحيلوحدروجةمنتتكونفإنها،شومانعملية

صنعويمكن.السلكيةالشبكةفيهوضغطتدروجتقد

السبكطاولةعلىالسلكبوضعأيضاالمسلكالزجاج

أحدويكون.عليهالزجاجصبأثناءمكانهفيوتثبيته

تكونأنيمكنبينمادوما،ناعماالمسلكالزجاجلمسطحي

لحجبأوالضوء،لنشرمختلفةتصميماتالاخرللسطح

ويتم.العادةفيملم6المسلكالزجاجسمكويبلغ.الرؤية

منبنوعالمسلكالزجاجإحلال،كثيرةامشخداماتفي

.الارتطامعندأقلتحطمقابليةذيالبلاستيك

حاصةس)أواعالزجاجانظر:.المصفحالزجاج

الزحاخ(.

أجزاء،إلىتقطيعهيتمملونزجاخ!المعشقالز!جاج

الرصاصفلزمنرفيعةاضلاععلىوتعشيقهاتجميعهايعاد

وأالصورهذهوتتألقزخرفيا.تصميماأوصورةلتكون

محدثاالزجاجخلالمنالضوءيتسللعندماالزخارف

النوافد.فيالمعشقالزجاجاستعمالعمولذلكالتأثير.هذا

وتبرقألوانهاالصئتتوهججيدةالنوافذهذهتكونوحين

الشمس.أشعةتتخللهاعندما

!يمائيامعالجتهأوأحادي،اانرجاختلويروبالإم!!ان

الأصليالمعشقالزجاجتلوينل!ش،المعشقكالزجاجليبدو

جانبإلىمعينةفلزيةأكاسسيدبإضافةصنعهأثناءشم

لصنعمثلاالكوبالتأكسيديضاف.الأخرىالمكونات

الزجاجلصنعالنحاسأكسيدويضاف،الأزرقالزجاج

الأحمر.

وملامحكالظلالالفنيةالتفاصيلمعظمتلوينيتم

تأثيرهيعتمدالذيالمعشقالزجاجعلىيدويا،الوجوه

إضافة.وألوانهاالزجاجيةالق!أشكالعلىأساسا

تزيدالرصاصبخيوطحوافهاتحددالتيالمعدنيةالأضلاع

المعشق.الزجاجتأثيرمن

المعشقالزجاجنوافذئصنعكيف

فنانونالمعشقالزجاجنوافذمعظمبتصميميقوم

أحيانوفي.الأحيانبعضفيتنفيذهايتولونمحترفون

في.الفنانإشرافتحتمهرةحرفيونبصنعهايقومأخرى

وأللصورةتخططيرسمبعم!الفنانيقوم،البداية

الرسمهذاويكون.النافذةفيتنفيذهيرادالذيالتصميم

يقوم.للنافذةالطيعيبالحجمتنفيذيلرسمأنموذجبمثابة

الزجاجيةالقطعلأشكالدقيقبتحديدذلكبعذالفنان

الطبيعي،بحجمهاالتنفيذيالرسملوحةعلىوألوانها

أضلاعمواقعيعينكما،التمهيديةاللوحةباسموتعرف

اللوحةوتنسخرسمها.يضافالتىوالتفاصيلالرصاص

الفنانويقوم.سميكورقعلىالشفافبالورقالتمهيدية

الق!إلزجاجية،تمثلالتيالوحداتبقصذلكبعد

الختلفة.ألوانهالتوضيحورسمها

منقطعةعلىالورقيةالنماذجمنواحدةكلوتوضع

بقاطعويحزشكلهاوينسخولونا.شكلاتضاهيهاالزجاج

امتدادعلىونزعهاالزوائدكسريسهلثمومن،للزجاج

القطعإتماموبعد.الورقيالأنموذجحافةيمثلالذيالخط

في،التمهيديةاللوحةعلىالختلفةالزجاجقطعترص

فىهيكماالتفاصيلباضافةالفنانويقومالمحددةأماكنها

التوضيحي.الرسم

لصورالتفاصيلإضافةفيالمستعملالطلاءيتكون

وأكسيدالزجاجمسحوقمنخليطمنالمعشقالزجاج

الماءيوفرالمينا.باسمويعرفوالزيتبالماءيعجنالحديد،

أكسيدعليهويضفيللطلاء،اللازمةالسيولةوالزيت

القطعتجمعالطلاء،عمليةوبعدداكنا.بنيالوناالحديد

حيثخاص(،)فرنتنورفىللحرارةوتعرضالزجاجية

وتثبيتهالحديدوأكسيدالزجاجمسحوقبصهرالحرارةتقوم

تبريدهابعدالزجاجيةالقطعترصثم.الملونالزجاجعلى

.أخرىمرةالتمهيديةاللوحةعلى
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الملونبالزجاجمعشقالسعوديةالعربيةبالمملكةالظهرانجامعمحرابقوس

للتثبيتجاهزةللنافذةالمكونةالقطعتكونوبهذا

بماوالطيالثنيفيلمرونتهيستعملالذيالرصاصبخيوط

ناتئةجوانبالرصاصولخيوط.الأشكالطبيعةتقتضيه

وتعشيقهازجاجيةحوافعدةلاحتواءجانبيهاامتدادعلى

اكتمالبعدباللحامالأكمامنهاياتتثبتواحد.انفى

لتشربمنعابالمعجونالتفريزشقوقتعبأكما،التعشيق

للتركيب.جاهزةالنافذةوتكون،المياه

منبهياكلبالاستعانةالضخمةالنوافذتركيبيتم

بتقسيمالحديديةالقضبانفتقوملتثبيتها،الحديديةالقضبان

ليلائمالزجاجتقطيعيتمثمومنأجزاء.إلىالنافذةفتحة

التقسيم.هذا

تاريخيةنبذة

النوافذفننشأ.القديمةالمعشقالزجاجنوافذ

الومميطة.العصورفيالغربيةأوروبافيالمعشقةالزجاجية

القرنمنتصفقبلالمصشوعةالنوافذمجملاتسمتوقد

جدرانكانتفقدحجمها.بصغرالميلاديعشرالثاني

قبابهالتدعيمجداسميكةالوقتذلكفيالكناش

ذاتنوافذهاوكانت،الشاهقالارتفاعذاتوعقودها

المعماريينولكن.الجدرانتضعفلاصغيرةفتحات

نظامتطويرإلىالميلاديعشرالثانىالقرنبدايةفيتوصلوا

الواقعالتحميلجهدمنكثيراخففالسقوفلتدعيم

مساحاتتوسيعبالإمكانأصبحوبذلك،الجدرانعلى

القرنمنتصففيإنجازهاتمالنوافذهذهوأقدمالنوافذ.

.الميلاديعشرالثاني

لمعظمالحديديةالهياكلإطاراتكانت.تقنيتقدم

عشرالثانيالقرنخلالالكبيرةالمعشقالزجاجنوافذ

تقسمالحديدمنمستقيمةقضبانمنتصنع،الميلادي

الثالثالقرنبدايةوفى.مستطلاتإلىالنافذةمساحة

أشكالفيالحديدتطويعمنالحدادونتمكن،الميلاديعشر

إطاراتفيالدائريالشكلإدخالإلىأدتمنحنيات
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الصحرةمسجدحدرادتزي!المعمت!ق،بالرجاحإلملاميةزخارف

.القدسفىالداحلمنالمشرفة

.السائدةللتقاسيمالمستطيلالشكلإلىإضافةالنوافذ،

شبيهةأشكالآالمعشقالزجاجمنالمستديرةالأجزاءوولدت

عم،ام002لعاماللاحقةالعقودوخلال.الأوسمةبا

هذهأصبحتثم.الضخمةالمستديرةالنوافذانتشاركذلك

نمطوهو،المنحوتةالحجارةمنرفيعةبقوائمتقسمالنوافذ

اسمعليهاوأطلقالتشجيرية.الزخارفباسمعرفزخرفي

بالأزهار.الشبيهلشكلهاالورديةالنوافذ

اتساعالقوطىالسقفعلىدعاماتتطويرعننتج

نأحدثثمعددها.فيوزيادةالنوافذ،مساحاتفي

نأ-الميلاديعشرالرابعالقرنفي-الصناعبعضاكتشف

نتراتبمادةتغطيتهبعدللحرارةالعاديالزجاجتعريض

المادةيطلونوكانوا.براقأصفربلونيصطغتجعلهالفضة

بتكلفة،منفصلةتشكيلاتفيأو،متصلةمساحاتفي

بهذاالمصنوعةالنوافذانتشاروعم.الحالينكلافيزهيدة

.وبعدهالميلاديعشرالرأبعالقرنخلالالزجاجمنالنوع

للعامالتاليةالعقودفىتطويرهاتمالتيالتقنياتوبفضل

فابتدعوا،التجريبفيحريتهمالفنانونمارس،أم004

تم،اللونمنرقيقةبطقةزجاجاستعمالبهايتمطريقة

محومنتمكنواإذ،تصنيعهأثناءالحراريبالصهرتثبيته

ثمومن.الشفافسطحهوكشفبالخدش،أجزائهبعض

الطريقة،بهذهوالتصاميمالتصاويرتنفيذبالإمكانصار

المحفوراتتضاهيالمعشقالزجاجنوافذأصبحتحتى

خلالايضا،الفنانونتمكنكما.تفاصيلهادقةفيالطاعية

فأبدعواالزاهيةا!لينابألوانالرسممنعشر،الخامسالقرن

تختلفلم،الشفافالزجاجعلىالتفاصيلغزيرةمناظر

الزجاجعن،بالحرارةصهرهابعد،اللونيبهائهافيكثيرا

الأصلي.المعشق

طورتالتىالأداءأساليبأخذتواح!اء.أفول

محلتدريجياتحلام،004عامتلتالتيالعقودخلال

يتمولكي.المعشقالزجاجلصناعةالتقليديةالأساليب

الصورتلوينأوخدشإلىالفنانلجأ،زخرفيةنافذةتنفيذ

أماكنهافيبعدفيماوتثبيتهاالزجاجألواحعلىوالتصاميم

المبذولالجهدالطريقةهذهاختصرتوقد.النافذةبإطار

وترتيب،الملونالزجاجمنالقماإلختلفةترصيصفى

نأالنتيجةوكانتالنوافذ.لصياغةالمعدةالرصاصأضلاع

شبههامنأكثرالفنيةاللوحاتتشبهالنوافذأصبحت

كاد،الميلاديعشرالسابعالقرنوبحلول.المعشقبالزجاج

منسيا.نسيايصبحأنالمعشقالزجاجفن

عامتلتالتيالعقودخلالالفنلهذاالازدهارعادثم

لكجا!القديمةالأداءأساليبالفنانونوأتقن.ام008

القرنملدايةولكن،البدايةفيهذاكان.المعشق

للزجاججديدةتصاميميطورونالفنانونأخذ،العشرين

ومن.للتطيقمستحدثةمجالاتإلىبالإضافة،المعشق

لويسولافارججونالأمريكيانالفنانانالاتجاههذارواد

منمستحدثةأنماطاتيفانيأبتكرفقد.تيفانيكمفرت

للمظلاتولكنللنوافذ،فقطليمستالمعشقالزجاج

أيضا.للمصابيحالزخرفية
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قالبإلىتوجهمنفصلةكتلامكوناالمصهور،الزجاجتيارالفنونمصاففياليومالمعشقزجاجأعمالوتعتبر

الكرةهذهوتبدو.للنفخمعدةكرةهيئةعلىلتشكيلهاالفنانينمنكلقاموقدالتطور.فيالراسخةللخيالالملهمة

تقومثم.الجوانبسميكةقصيرةزجاجةشكلعلىغايةفىتصميماتبعملروووجورجشاجالمارك

ليتمددالهواءفيهينفخحيثالأخير،القالببنقلبعفالالاتويتخذ.حديثةلمبانالمعشقالزجاجمنالروعة

وتسمىتماماالقالبهيئةالكرةوتأخذ،الساخنالزجاج،الوسطىالعصوربألمساليبشبيهةأساليباليومالفنانين

.الزجاجبنفخهذهالتمددعمليةتلكذلكعلىوالدليل.جديدةأساليببعضهميطوركما

البلاستيكيةالحاوياتصناعةفىالمستخدمةالموادومناشعمالفجهايطغىالتيالمعشقالزجاجنوافذمنالكثرة

متعددوكلوريدالبروبيلينومتعددالإثيلينمتعددموادثمأولأ،أشكالهاتصاغالتي،السميكالملونالزجاجألواح

الحاوياتلإنتاجمختلفةعملياتثلاثوهناك.الفينيل.الرصاصخيوطمنبدلأبالإسمنتتثبيتهالمجم

التشكيلىالنفخ2-بالبثقالتشكيليالنفخا-البلاستيكية.الزجاجأيضا:انظر

هذهوتشبهوالتمديد.بالحقنالتشكيليالنفخ3-بالحقن

عمليةفيالكتلأنإلا،الزجاجاتصناعةعمليةالعملياتوالأدويةالسوائللحفظوعاءالقارورةأوالز!جا!جه

البلالهتهيكيحقن،النفخعمليةوفى.الأنابيبتثثبهالبثهقهذهلبضالبلاستيكيةالحاويةوتستخدم.والأطعمة

عمليةوفي.الكتللتشكيلصغيرةفتحةخلالمنالمصهورويةواطوالقارورةالزجاجةعلىويطلقأحيانا.الأغراض

!ططة-البلامتيمطوالتمدد،بالحقنالتشكيليالنفخمعظموتصنعإجمالا.)الوعاء(الحماويةمسمىالبلامشيكية

قالب.فينفخهأثناء-الأحوالمعظمفيفلزيقضيبالفخاريستخدمكما،البلامشيكأوالزجاجمنالحاويات

وذلك،عامألفيمنذالزجاجصناعةاكتشفتوقدفيوالألومنيومالفولاذمثل،الاخرىالفلزاتوبعض

حديديةأنابيبفوهاتعلىالمصهورأكجاجتج!حضيقةأوواسعةفتحاتوللحاويات.الحاوياتصناعة

تمالعثسرين،القرنثلاثينياتوفيفيها.والنفخمجوفةأوالبلاستيكمنمصنوعةسداداتأوالفلإنيسدها

.الزجاجصناعةلماكيناتمستقلةأقساماستخدام.الأضىالفلزات

رأى،العشرينالقرنمنالسبعينياتأوائلوفيالزجاجاتصناعةرائدةالمتحدةالولاياتوتعد

مراكزفأنشئتالبيئةتلوثمنتزيدالحاوياتأنبعضهمبليون46حواليتنتجإذالعالمفيالبلاصعتيكيةوالحاويات

إعادةأواستخدامها،إعادةليتسنىالاستخدامإعادةكلبلاستيكيةحاويةبليون11وحواليزجاجيةحاوية

الحاوياتأغلبوتستخدم.أخرىلأغراضإنتاجهاومنتجات،والأطعمةالمشروباتتعبئةفيلاستخدامهاعام

منجودةأقلبلاستيكيةمنتجاتتصنيعفيالبلالممتيكية.التجميلومستحضرات،الأدوية

.الحاوياتصناعةفيالمستخدمةتلكمنكبيرةكمياتبصناعةالاليةالأجهزةوتقوم

.الزجاجأيضا:انظربفصلآليمغذيقوم،الزجاجاتصناعةوفي.الزجاجات

الزجماجطتصنعكيف

كتلةكلبتوصيلتقوءالمزلقةج!ات!أقيالزجاج!لصنعمالحظاللواد

حيثالجهازداخلالقالبإلىفرنبتعذيةيقومخاصوعاءداضموضوعة

ثمجو!اءعجينةإلىتتحولالحرارةدرحةتصلحيتالمواد،بتلكالصص

رجاحة.لتصبحتنفخ.!ئوية!ر!ؤ0651منيقر!ماإلىفيه

االعردقاعإلىيغطراللنصهرالزجاج
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ولد،إسحاقبنالرحمنعبدم(.059-؟هـ،933

وديارالجبلدياربين)بلدأصيمرةاأهلمنوهوبنهاوند،

ولزمبغدادنزل،البلدانمنكثيراطاف(،خوزستان

نسبللزجاجملازمتهولكترةالنحو،فيبرعحتىالزجاج

وحدثوأملى،طبريةسكنثم،بالزجاجيفلقبإليه

بدمشق.

الأخذمنفأكثر،بالعلمالولعشمديدالزجاجيكان

علىقرأ،الزجاجعنأخذهجانبفإلى،عصرهعلحاءعن

،كيسانبنالحسنوأبي،الطبريرستمبنجعفرأبى

سليمانبنعلىالحسنوأبي،السراجبنبكروأبي

وأبي،الأنباريالقاسمبنمحمدبكروأبيالأخفعش،

دريدوابن،اليزيديالعباسبنومحمد،الحامضموسى

وغيرهم.

العصرذلك،عصرهثقافةمننموذجاثقافتهوكانت

نضجهاقمةالإسلاميةالعربيةالثقافةفيهبلغتالذي

للعلم،طلباعصرهعلماءأكثرمناشجاجىوكانورقيها،

بالشمولاتصفتتاليفهأنحتى،عليهحرصاوأكثرهم

واللغة،،والصرفالنحو،فنونفش!لت،والتنوع

.واللأدبوالعروضوالمعاني،والحروف

:ويقال،الهيئةجميل،الطلعةحسنأبوالقا!مموكان

علىوهوإلامسألةيضعلمالجملكتابصنفلماإنه

منهبابمنفرغإذاوكانالمكرمةبمكةألفهوقد،طهارة

كتاب:الجملكتابغيرالكتبمنله.بالبيتطاف

واللامالألفكتابوشرحالنحو،عللفيالإيضاح

الزاهر،ومختمر،الكاتبأدبخطبةوشرح،ل!مازني

،الحروفمعاني،اللامات؟الأماليبمالقوافىفىانحترع

مجالس،سيبويهرسالةشرحوالنظائربموالمعاقبةالإبدال

متفرقة.ومسائلأخرىوكتبالعلماء،

.()الزحللشعرا،بيرممحمود،لتونسيا:نظرا.جللزا

للأمعاءالمبطنالغشاءالتهابيسببهمرضرالز!

دقيقةكائناتتسببهالذي-الالتهابهذاويؤدي.الدقيقة

الشخصإصابةوإلىالمعدةفيحادةآلامإلى-الصغر

حركةتحتويفقد،المرضبهذاالمرءإصالةومع.بالإمعهال

الزحارحالاتبعضتسببكما،والدمالخاطعلىأمعائه

المريض.تقيؤإلىتؤديوقد،الحرارةدرجةارتفاع

فإنهم،الإسهالإلىالمرضهذاحامليتعرضوعند

اللازمةوالأملاحالسوائلمنكبيرةكمياتيفقدون

مميتاالمرضهذايصبحأنالممكنومن.لأجمسادهم

.للجفافالمريضتعرضإذاخصوصا،

منمتفرقةأماكنوفىالبشر،كافةالزحاريصيب

البلدانفيبكثرةالمرضهذاأنواعتشيعولكن،العالم

وكبارالأطفالحياةخاصةالمرضهذاويهدد.المدأرية

.جيدةبصحةيتمتعونلاالذينوالأفرادالسن

منعديدةأنوأعشسس!بص.والأعراضالأسباب

بكتيريمامثلالصغرفيالمتناهيةالمجهريةالعضويات

الخليةأحاديةوالحيواناتالشيغلةوبكتيرياالسالمونيلا

وتتسببالزحار.حدوثفىالأميبيا،تسمىالتي

الزحار.أمراضمعظمحدوثفىوالشيغلةالأميبات

الذيالشيغلاتداءحدوثفيالشيغلةوتتسبب

داءوتحدث.العصويالزحارباسمأيضايعرف

وفى،الحرارةدرجةارتفاعفيوتتسببفجأةالشيغلات

لموإذا.الإسهالمنشديدةحالاتإلىالمريضتعرض

أسابيع،بضعةخلالالمرضهذايزولفقدالمريضيعالج

خطيرةحالاتإلىالمريضتعرضفييتسببقدولكنه

.الجفافمن

تدريجيا،يبدأالذيالأميبيالزحارالأميباتتسبب

وقد.المريضحرارةدرجةارتفاعإلىيؤديمانادراوالذي

،عديدةلسنواتالجفافلمرضالمرءتعرضفيشسبب

المعىقروحإلىالمريضتعرضفيأيضايتسببكما

الأميبىالزحارويكونالكبد.إلىالعدوىتمتدوقد،الغليظ

.نادرةأحيانفيمميتا

لمرضالمسببةالمجهريةالعضوياتتنتقلالانتشار.

أيفئاتنتشركما،المرضىالأشخاصبرازطريقعنالزحار

أعراضه.يحملونلاالذين-المرضحامليطريقعن

معظموفي،الفمعبرالجسمإلىوالأميباتالبكتيرياوتنتقل

الحشراتشسببوقد.المياهأوالطعامعبرالأحوال

إلىالبرازمنالأمرأضنقلفيالنظيفةغيروالأيادي

والخضمراواتالأطعمةغسلالضروريومن.الطعام

علىتحتويأسمدةزراعتهاعندامشخدمقإذاخصوصا

الادميين.براز

التيبالسكانالمزدحمةالمناطقفيالزحاروباءينتشر

المرضهذاوكان.العامةالصحةمستوىبهاينخفض

ومسمكراتوالسجونالمستشفياتفيالماضيفيمنتشرا

فيالمعاركقتلتمماأكثرجنوداالزحارقتلولقدالجيعق.

علىطرأالذيالملموسالتحسنوأدى.الحروببعض

عددمنالتقليلإلىالعشرينالقرنفيالصحىالوضع

الوباءهذافإنحالكلوعلىالزحار.بمرضالمصابين

النامية.البلدانبعضفىمنتشرامازال

المريضأنالأطباءيكتشف.والعلاجالتشخيص

فيالأميباأوالشيغلةوجودعندالزحاربمرضمصاب

العلاجويشملالأمعاء.أنسجةفيأوالمريضبرازعينات
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ويستخدمفقدها.التيوالأملاحبالسوائلالمريضتزويد

علىالمرضىلمساعدةالحيويةالمضاداتبعضالأطباء

.المرضهذامنسريعاالتخلص

.الزحارانظر:.الأميبيالزحار

المستوطنينحملتالتيالحركةبهيقصدعكرباك!

إلىالأطلسىالمحيطمن،الأمريكيةالقارةعبرالأمريكيين

عشرالسابعالقرنأوائلفيبداشهاوكانت.الهادئالمحيط

-آنذاك-تمتحيثعشر،التاممعالقرنحتىواستمرت

الأمريكية.المتحدةللولاياتالغربيةالحدودعلىالسيطرة

أنماطاالغربصوبالمتجهونالمستوطنونهؤلاءوكان

سيدهيخدمخادماأساساأحضرقدكانمنفمنهم،عدة

القارةإلىسفرهنفقاتدفعمقابل،سنواتأربعلمدة

السودالإفريقيونومنهم،المدةهذهبعدويحرر،الأمريكية

أيضا،خدما،أم961عامبهمجيءالذينالمستعبدون

ظلوابلسنواتالأرلغفترةبعدحريتهميمنحوالمولكنهم

الثالث،النوعوهناكتماما.لحريتهمفاقدينوأسرىعبيدا

الاصحابجماعةأمثالمنالكناشرجالبعضوهم

بغرضأمريكاإلىجاءواالذين،والبيوريتانالكويكرز،

الدينيةشعائرهمممارسةمنفيهايتمكنونمجتمعاتإقامة

تامة.بحرية

باسمالمعروفةالمنطقةالأوائلالروادهؤلاءاستوطن

فباعواالفراء،بتجارةبعضهمواشتغل،القديمالغرب

،الغزلانجلودمقابلفيالمعداتوبعضالأسلحةللهنود

الواسعةالمراعىالأبقارأصحابوجدوقدوغيرها.والفراء

استقرواحيث،الزراعذلكبعدمنتبعهمثم،هناكالغنية

كارولينامنكلفيالخصبةوالوديانفرجينيا،منطقةفي

،الهجرةهذهواممتمرت.الجنوبيةوكاروليناالشمالية

شرقيفيالسكانضغطازدادكلماتزدادوكانت

الأراضيتملكفيالرغبةوازدادت،المتحدةالولايات

الغربنحوالمهاجرينعددفيالازديادبداوقد،والمراعي

.ام683عامإنجلتراعنأمريكااستقلتأنبعدواضحا

.الهجرةلتلكجديدةافاقاوفتحت

وحروبنزاعحدوثإلىالمتزايدةالهجرةهذهأدت

الحمربالهنودالمعروفين،الأصليينالغربسكانضد

بيناتفاقياتإبرامذلكعنونتج(،الأمريكيون)الهنود

كانتماسعرعانولكنبينهما،الحدودتوضحالجانبين

أراضيفيالتوغلجديدمنولمجدأ،الاتفاقاتتلكتنهار

فيانحصرواماسرعانوالذين،ومستوطناتهمالهنود

التولممعفيالمهاجرونواستمر،معينةمستوطناتفيالنهاية

لمابرامجديدةأراضعلىالاستيلاءوفىفأكثر،أكثر

ولايةالطريقهذاعنفامتلكواأسبانيا،بماتفاقيات

والمسيسيبى،ألاباما،ولايةمنالجنوبيةوألاجزاءفلوريدا،

أحياناأخرىمناطقالغربيةالحدودهذهإلىأضيفوقد

الأمريكيالرئيساشترىعندماذلكوكانبالشراء،

،ام308عامفرنسامنلويزياناأراضىجيفرسونتوماس

الروكي،جبالإلىالمسيسيبينهرمنالحدودتلكفامتدت

الذينالتجارونشاط،المكتشفينبعضجهودأضافتكما

مثلالحروببعضوكذلك،الغربنحوالزحفوالوا

الولاياتلحدودجديدةأراضي،المكسيكمعالحرب

،تكساسولايةمثل،الغربيةوالجنوبيةالغربيةالمتحدة

،وكولورادو،أريزونامنوأجزاءوكاليفورنيا،ونيفادا

بعدكاليفورنياإلىالهجرةوازدادتونيومكسيكو.

الكبيرةالسهولاستيطانبدأكما.هناكالذهباكتشاف

فانفتح،هناكالهنودهزيمةمنالحكومةتمكنتأنبعد

وتبعهم،السهولتلكأمواالذينالبقررعاةأمامالباب

الغربنحوللهجرةتشجعهمالدولةكانتالذينالزراع

إذاالأرضمنهكتارا65علىيربوماتملكحقباعطائهم

الدولةسمحتكما.سنواتخمسعليهاأقامواما

الافإليهاهاجرحيثالهنود،أراضيإلىبالهجرة

الهجرةكانتأم098سنةحلتوعندما،المستوطنين

.بالسكانالغربوازدحممداها،بلغتقدالغربنحو

وتضعف،والسلمالرخاءأوقاتفيتزدادالهجرةوكانت

الأزماتوأوقاتالهنود،ضدالحروبأثناءتتوقفأو

التاريخعلىواضحأثرالهجراتلهذهوكان.الاقتصادية

للحركةبحبهم،الأمريكيونعرفحيث،الأمريكي

المستوطنونبدأوقد.معينةبمواقعارتباطهموبعدم،الدائبة

شمعباأنفسهمويرون،الشعببفكرةيرتبطونحديثا

مضى.وقتأيمنأكثرأمريكيا

فالقاراتأنأصحابهايرىنظريةالقاريالز!حص

تتحركتزالولاالأرضسطحعلىكبيرةمسافاتتحركت

القاراتجميعفإن،النظريةلهذهوطبقاالحاضر.الوقتفي

بابحياسميتواحدةليابسةكتلةمنجزءامشكلةكانت

الأرضمنكبيرامقداراأنمنوبالرغم.العظمىالقارةأو

نصفأنإلا،الشماليالكرةنصففيالانيقعاليابسة

الجوبي.الكرةنصففيكانت)بانجيا(العظمىالقارة

سنةمليون002حواليومنذ،النظريةلهذهوطبفا

سميتا،اليابسةمنكبيرتينكتلتينإلىتنقسمبانجيابدأت

مما،تتكسرانالكتلتانوبدأتلوراسيا.وجوندوانالاند

مواقعهانحوتزحفحينئذبدأتقاراتتشكيلإلىأدى

مستقيمة،مساراتفىالقاراتبعضتحركتوقد.الحالية

معظموزحفتمحورها.علىالأخرىدارتبينما
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شبهأما.فقطالواحدالعامفىسم5.2حوالىالقارأت

قبلوذلكالعامفىسم5بمعدلتحركتفربماالهنديةالقارة

ارتفاعالاصطدامهذاعنونتجآمميا.بقارةاصطدامها

الشاهقة.الهملاياجبالسلاسل

بماللتنبؤالقاراتزحفنظريةالأرضعلماءاستخدم

منالسنينملايينبعدالأرضسطحشكلعليهسيكون

تطورعلىالضوءالنظريةهذهألقتوقدالحاضر.وقتنا

بعضوأسباب،العالممنمختلفةمناطقفىالحيةالكائنات

.والزلازلالبراكينثورانمثلالجيولوجيةالظواهر

الجويةالأرصادعالميعد.القاراتزحفنظريةدليل

عامففى.القاراتزحفنويةأبافيجينرألفريدالألماني

.الكبيرةالقديمةالقارةعلىبانجيااسماقترح،أم519

الاستوائيةبالمناطقتنموالتيلتلكالمماثلةالنباتاتأنوأكد

كانتماوقتفىوأنهجرينلاند،فيماوقتفينمتقد

بالمثالج.مغطاةوالبرازيلإفريقيافيالالمستوائيةالمناطق

التغييراتفيتسببتالقاراتحركةأنفيجينرواعتقد

رفضواآخرينعلماءولكن.الأرضسطحعلىالمناخية

أنهحجةعلىقائماالأساسياعتراضهماوكان،نظريته

القارأتاستطاعتكيفتفسيرأحداممتطاعةفيليص

.كبيرةلمسافاتالتحرك

علماءجمع،العشرينالقرنمنتصفبدايةوأثناء

وتبين.القاراتزحفنظريةتؤكدكثيرةمعلوماتالأرض

سلاسلأنظمةحولأجريتالتيالجيولوجيةالدراسات

ببعضهامتصلابعضهاكانالقاراتأن،القديمةالجبال

الواقعةالأبلالقجبالأنالدراساتهذهوترىالآخر.

ومننيوفاوندلاند.عبرتمتد،المتحدةالولاياتشرقي

جبالسلاسلبنظاممتصلةكانتالجبالهذهأنالمحتمل

وأسكتلنداأيرلنداشمالعبرتمتدالتيكاليدونيا،

طريقعنالاتصاللهذااخرتأييدوياتيوإسكندينافيا.

لحيواناتمتشابهةأحافيرعلىعثروافقدالأحافير.علماء

001عمرهاصخورفيالأرضعلىتعيشكانتثديية

منتصفوفي.الشماليةوأمريكاوأوروباآسيافي!شةمليون

الطرائقوباستخدام،العشرينالقرنمنالستينيات

متماثلةصخريةعيناتهناكأنالعلماءأثبت،الإشعاعية

وأمريكاإفريقيامنكلفيالجيولوجيوعمرهانوعهافى

ساعدت،العشرينالقرنخمسينياتوخلال.الجنوبية

دعمعلىالقديمةللصخورالمغنطيسيةالخواصدراسة

الجيوفيزيائيالعالموأستطاع.القاراتزحفنظرية

المغنطسيةالخواصباستخدام،رانكورن..كسالإنجليزي

فىللأرضالمغنطسيةالأقطابمواقعتحديدللصخور،

الصخريكونفعندماالصخر.فيهتكونالذيالوقتنفس

فيالمغنطسيةالجسيماتفإنمنصهراأووسائلاساخنا

المغنطسيةالأقطاباتجاهفيالتوجهطليقةتكونالصخر

ولكن.الدقيقةالبوصلاتفيالموجودةأدلإبرمثلللأرض

موجهةالمغنطسيةالجسيماتيبقيانوتصلبهالصخربرودة

عندماعليهكانتكماللأرضالمغنطيسيالقطباتجاهفي

الصخر.برد

المحددةالأقطابمواقعأنرانكورنالعالموجدوقد

صخورمنالمحددةتلكعنتختلفأوروبيةصخورمن

مماثلاكانالقطبينمواقعبينالفرقوأن.الشماليةأمريكا

رأنكورنالعالمدراساتوأشارت.الأطلسيالمحيطلاتساع

تشكلقبلمتصلتينكانتاالشماليةوأمريكاأوروباقارتيأن

بينهما.الأطلسيالمحيط

جميعمنالرغمعلى.القاراتزحزحةأسباب

العلماءأنإلا،تحركتقدالقاراتأنتؤكدالتىالشواهد

شرحمنالعشرينالقرنمنالستينياتحتىيتمكنوالم

الصلةوثيقةالإجابةوكانت.القاراتتحركتكيف

العشرينالقرنثلاثينياتخلالاقترحهالمسابقةبفكرة

نأإلىهولمزأشارفقدهولمز.ارثرالأسكتلنديالجيولوجى

وشاحطبقةعمقداخلمنترتفعالساخنةالصخور

منتقتربوعندما،الأرضقشرةتحتالواقعةالأرض

نحوعائدةالأرضتغوصوحينئذتبردالأرضسطح

لهذهالدورانيةالحركاتهذهأنهولمزورأى.الوشاح

زحفتسببأنيمكنالحملتياراتتسمىوالتيالموأد،

.القارات

ومهمةموثوقةمعلوماتالمحيطاتعلماءوأضاف

فيقاموافقد.القاراتتحركتكيفعنللإجابة

للعالمخريطةبرسمالعشرينالقرنخمسينياتمنتصف

القوسيةوالجزربالمحيطاتالعميقةالخنادقتوزيعتوضح

سلاسلوكذلك(مقوسةجزرمن)سلاسلالبركانية

علحاءولاحظ.المحيطاتولممطجبالأومرتفعات

العميقةالزلازلمنالعديدأنالخريطةهذهمنالزلازل

النشاطأنلاحظواكما،العميقةالمحيطيةالخنادقتحدث

المرتفعاتامتدادعلىيتمركزانوالزلازلالبركانى

المحيطية.

هيسهـ.هـ.الأمريكيالجيولوجىقام،أم619في

وسميت،القاراتتحركتكيفلشرحنظريةبتطوير

تنقلالحملتياراتأنواقترحتالبحرقاعاتساعنظرتحه

وتدفعهاالمحيطةالمرتفعاتنحوأعلىإلىالمنصهرالصخر

يتصلبأنوبعد.المرتفعاتهذهفىكبيرةشقوقفى

بعيداوالقارأتالمحيطأرضيةيدفعفإنهالمنصهر،الصخر

المحيطية.المرتفعاتعن

الإنجليزيانالجيوفزيقيانالعالمانأثبت،ام639وفي

البحرقاعاتساعنظريةماثيوهـ.ود.،فاين..جف
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المرتفعاتبجوارالمغنطسيةالقياساتطريقةباستخدام

هما:حقيقتينعلىتجاربهماواعتمدت.المحيطة

البحرقاعصخورفيالمغنطسيةالجسيماتسجلتا-

الصخر.تصلبعندماللأرضالمغنطجسيالمجالاتحاه

وقتمننفسهعكسللأرضالمغنطيسيالمجالاتجاه2-

اتساعحالةوفي.للمحيطجديدقاعتشكلكلمالاخر

ابلينكىصاتجاهاتنماذجتماثليجبفإنهالبحر،قاع

المحيطي.المرتفعجانبيعلىوالعكسيالعاديالمغنطجسي

.النماذجهذهتماثلتجاربهماأكدتوقد

برايانالأمريكيونالأرضعلماءاقترح،ام689وفي

تجمعمتكاملةنظريةسكايزولينأوليفر،وجاك،إسحاق

وطبقا.القاراتوزحفالبحرقاعاتساعفكرتيبين

الغلافالمسماةالخارجيةالقشرةفإن،لنظريتهم

حركةفىولكنهاقاسيةصفائحمنتتكون،الصخري

داخلفيلينةطبقةعلىالصفائحهذهوتنزلق.مستمرة

)أسيثنوسفير(.الطيعالغلافيسمىالذيالأرضوشاح

المحيطقاعمعهاتحملفإنهاالصفائحهذهتتحركوعندما

.والقارات

علىالأخرىعنإحداهما،صفيحتانتتباعدوعندما

تمتلىءالصفيحتينبينالفجوةفإن،محيطيمرتفعامتداد

نأولابد.المحيطقاعويبنى،الوشاحمنالمنصهربالصخر

جديداقاعاتكونحيثالصفائحإحدىفىفعلرديحدث

فيوتنصصأسفلإلىالمتحركةالصفيحةفتدنجعمحيطجا

العميقةالمحيطيةالخنادقتتشكلوهناك.أخرىمرةالوشاح

بركانيةجزرامشكلاالمنصهرةالصفيحةبعضيرتفعحيث

.الخنادقجانبطولعلىقوسية

الصفيحةحافةتتقوضالأخرىالمناطقبعضوفي

والهملايا.الألبجبالمثلشماهقةجبالسلاسلوتتشكل

سطحعلىتحدثالتيالتغييراتدراسةعلىويطلق

علم.الصخور،تشكلانظر:.التكتونيةبالحركاتالأرض

العلويةالخريطةوتمتل.القاراتزحفالحرائطتوضح.الزاحفةالقارات

وتوضحلقرسا.سسةمليولى002مندبانجياتسمىلليابسةواحدةكتلة

لوراسياهماكتلتينإلىانكسارهاسعدلانجياالوسطدىالتيالخريطة

وتمثلسة،مليود65مندالحاليةالقاراتنشأتوبدلكوجوندوانالالد

المواقعالسفليةالخريطةوتوضحالقاراتنحوهتحركتالذيالاتجاهالأسهم

السوداء(.)الحدودالالىمنسنةمليون05وبعدالمستقبلفيللقاراتالمتوقعة

سنةمليون002منذ-بانجاياالعظمىالقارة
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الخطهطهذا.مستديمةبصورةتتحركوصلبةقاسيةكبيرةصفائحمنتتكونالحارحيةالأرضقشرةلأنالقاراتتزحف

وإفريقيا.الجنوبيةأمريكالصفابمحموادالهادئالمحيطوسطسلسلةتحتالمرتفعةالساحنةالصخورتضيفيوصثيف

.الجبالمكونةأعلىإلىترتفعأنوإماالأرضوشاحداحلأسفلإلىتهبطأنإماالقديمةالمادة!إنصفيحتادتتقابلفعسدما

.الهادئالمحيطمنوصفيحةالجنويةأمريكاصفيحةبتقابلالأنديزوجبالتشيلي-بيروخندقتكونوقد

!!ابزلآتر

ا!يم!بر؟ءبررزح

لا*شىكؤ؟بمحي،7*

اخهوونر24!يمئزع؟حهبم

قي!بر!سيكازوتجء!كأء

لم؟!ئرلأض!بز/ى"؟!بم!

،ء!!هش3!بهيه!ى!!ا!ش!

2رزضوزرك!!"ورع9ء

!ثيحمبز!!!!:!ينسضكس

ك!؟!غ؟

!!

خندقسيرو-ير

الهادئلمحيط



زحل526

الأساسيةالفكرةعلىالأرضعلماءمعظماوافقوقد

القديمةالجيولوجيةالعصورفيالقاراتبحركةالمتعلقة

تزاللا،ومدلك.صلبةكبيرةصفيحةمنجزءابوصفها

موضوعالقاراتزحفبنظريةالمتعلقةالتفاصيلمنكثير

القرنثمانينياتأواخرفيالجيولوجيونتعرفوقد.جدال

منوعددرئيعسيةصفيحةاهعلىالميلاديالعشرين

.الصخريالغلاففيصغيرةصفائح

يوجدولا.الشمسيةمجموعتناكواكبأكبرثانير!حل

وتحيط.المجموعةهذهكواكبأكبرا!لشتريسوىأكبرمنه

الحلقاتهذهوتتركب.مفلطحةرقيقةحلقات!مبعبزحل

البردمنكراتعلىتحتويمتقاربةكثيرةحليقاتمن

تجعلزاهيةبألوانالمتلألئةالحلقاتوهذه.زحلحولتدور

مجموعتنافيالطبيعيةالمناظرأجملمنواحدازحلمن

المشتريمنكلحولالحلقاتهذهمثلوتوجد.الشمسية

منبكثيرلمعاناأقلالحلقاتهذهولكن،ونبتونوأورانوس

زحل.حولالزاهيةالحلقات

كم،ا02)054استوائهخطعندزحلقطريبلغ

ويمكنتقريبا.الأرضيةالكرةقطرأمثالعشرةيعادلوهذا

لايمكنحلقاتهولكن.الأرضمنالمجردةبالع!تزحلرؤية

المجموعةكواكبأحدهووزحلبالمنظار.إلآرؤيتها

اسمعليهوأطلقواالفلكيينقدماءيعرفهاكانالتيالشمسية

.الرومانعندالزراعةإلهالممموهوساتورن

منالكواكببينالسادسةالمرتبةفيزحلترتيبيأتي

الشمسعنبعدهمتوسطويبلغ.الشمسمنقربهحيث

عنالأرضبعدمعمقارناكمأ،942)000.004

زحليكونوعندما.كما000.000.05وهوالشمس

بعدعلىيكونفإنهالأرضمنلهمصضعأضبفي

منها.كم...!.04.277؟أ

بيضاويمدارفىالشمسحولزحليدور.مداره

عندكم51)80ر009!...بينعنهابعدهويتراوح

أقربعندكماو.002009934و.منهانقطةأبعد

97501.الشمسحولزحلدورةوتستغرق.نقطة

مقابلوذلك.أرضيةلمشة5.92حوالىأيأرضيايوما

منحزءيحتفي،الصورةوفي.رئيسيةحلظت!سعتطوقهكوك!زحل

يميمه.علىفيظهوديونالقمرأما.الكوك!هداأقمار

أحدوهورحلأسفلريةالقمرويظهر.الكوكبطلىليالحلقاتهده



527زحل

الأرضلدورةبالنسبةواحدةأرضيةسنةأييوما365

الشمس.حول

الشمس،حولزحليدوركما.محورهحولدورانه

بمركزيمروهميمخطوالمحور.محورهحوليدورفإنه

لايكملايمدارهعلىعمودياليسزحلومحور.الجسم

الوضععندرجة527بمقداريميلولكنمعهدرجة09

المدار.علىالعمودي

يدور.دورانهسرعةحيثمنالمشتريبعدزحليأتي

وثلاثينوتسعساعاتعشركلمرةمحورهحولزحل

.اليوممقدارأو،للأرضبالنسبةساعة42مقابلدقيقة

خطعندانبعاجالكوكبلهذاالسريعالدورانعنوينتج

خطعندقطرهيزيدولذلك.قطيهعندوتفلطحاستوائه

القطين.بينقوهعنكما!3...بمقدارالاستواء

كرةزحلأنالعلماءمعظميعتقدوالجو.السطح

لهذاأنيبدوولكن.صلبسطحبدونالغازمنضخمة

والموادالحديدمنيتكونساخنا،صلباداخلياقلئاالكوكب

غلافالكثيفالمركزيالقلببهذاويحيط.الصخرية

بذلكويحيطوالماء.والميثانالنشادرمنغالبايتكون

لهال!ثمجيمميةالقديمآع!لشممسالفندبه!يرفرلمجموعلماالحثحكلىهولأ

زحلىالى

----!

ا!--ممىا

حسص-*3!*--------!--------!--أ

كم341.،!!..،...مسا!ةأقرب:الشمسعنالبعد

كم0098/0571لم...:مسافةأبعد

!اأ)0042924لأ...:المتوسط

كمأ،277لم004لا...مسافةأقر!:الأرفىعنالبعد

كمأ،000.856).00ةمسا!ةألعد

كمأ02)ء63:القطر

تقرياأرصيةسة5.92:العامطول

ساعات01،دقيقة93:الدورةمدة

الصمر.تحتم7815:الحرارةدرجة

فوسفين-إشكار-ستحادر-ميتان-هيليومهيدروحين:الجويالغلاف

.81:التوابععدد

ضغطتحتالمسالالفلزيالهيدروجينمنآخرغلاف

والهيدروجينالهيليوممنطبقةتعلوهجدا،شديد

منهجزءتحبخر،اللزوجةشديدسائلهيئةعلىالمضغوطين

الغازيالخلوطهذاوينتشر.الكوكبسطحمنبالقرب

نفسمنغالباشكونالذيالجويكلافهليكونزحلحول

(.وهيدروجين)هيليومالعنصرين

السحب.منكثيفةطبقةزحلكوكبتغطي

سلسلةوجودعنللكوكبالفوتوغرافيةالصوروتكشف

تلكقممعلىالمتغيرةالألوانذاتوالمناطقالأحزمةمن

اختلافإلىالملونةالمناطقتلكظهورويرجع.السحب

عنالارتفاعالمتفاوتةالغازيةالكتلفيالحرارةدرجات

الارضيةالحيواناتأوالنباتاتولاتستطع.الكوكبسطح

فىالعلماءيشكبلزحل.كوكبسطحعلىالحياة

هذاعلىالحياةصورمنصورةايوجودإمكانية

الكوكب.

درجاتواختلافالفصولتنشأ.الحرارةدرجة

حولالدوراناتحاهإلىزحلمحورلميلنتيجةالحرارة

تصلالتيالحرارةكميةاختلافإلىيؤديمما،الشمس

الحرارةعنالكوكبمنالشماليالنصفإلىالشمصرمن

دورةزمنكانولما.منهالجنوبيالنصفإلىتصلالتى

حولالأرضدورةزمنمنأطولالشمسحولزحل

زحلعلىالفصولفإنمرة(،92)حواليبكثيرالشمس

الفصلويستمر.الأرضعلىمثيلتهامنأطولتكون

زحلكانولماتقريبا.أرضيةسنة.57زحلعلىالواحد

عنكثيراتنخفضحرارتهدرجةفإنالشمسعنبعداأكثر

قممعلىالحرارةدرجةمتوسطويبلغ.الأرضحرارةدرجة

الصفرتحتم178زحلتغطيالتيالسحب

م(.15)-78

أعلىالسحبطبقةتحتزحلحرارةدرجةولكن

التيالحرارةمنمقدأرازحلويفقد،القممفوقمنهابكثير

منيكتسبهاالتىالحرارةمقدارمنأكبرباطنهمنتتسرب

الحرارةضعفونصفضعفانالمفقودة)الحرارةالشمس

الداخليةالحرارةمعظمأنالفلكيونويعتقد(.المكتسبة

عندماالمسالالهيليوميفقدهاالتيالطاقةمنتأتيللكوكب

الكوكب.باطنفيالمسالالهيدروجينفيببطءيغوص

نأكما،الهيدروجينمنأكثفالهيليومأن)المعروف

حرارةدرجةمنبكثيرأعلىإسالتهحرارةدرجة

يبردعندمامنهالحرارةتنطلقثمومنالمسالالهيدروجين

(.الهيدروجينحرارةدرجةإلى

الشمسيةالمجموعةكواكبأقلزحل.والكثافةالكتلة

وثلثيالأرضكثافة(1101)كثافتهتبلغحيثكثافة

تطفولمسوفزحلمنقطعةأنذلكومعنىالماء.كثافة



زحل528

الأرضمنقطهعةمنكثيراأخفوتكونالماء،سطحعلى

مادةكثافةصغرمنالرغموعلى.الحجمفيلهامساوية

فيآخركوكبأيكتلةمنأكبركتلتهأنإلآزحل،

الكتلة.انظر:.المشتريكوكبعداماألمجموعة

قوةول!ش،الأرضكتلةقدرمرة59زحلكتلةتبيئ

يزنالذيفالجسم،الأرضجاذبيةمنقليلاأكبرجاذبيته

كوكبعلىكجما48يزنسوف،كجم45الأرضعلى

زحل.

عندبال!سوكبزحلحلقاتتحيط.رحلحلمات

مدارعلىالحلقاتوتميل.تمسهلاولكنها،امشوائهخط

علىمحورهميلزأويةبنفسالضمسحولالكوكب

آلافعلىالرئيسيةالسبعالحلقاتوتحتويالمدار.

قطعمنبلايينمنبدورهاتتكونالتيالضيقةالحليقات

وقطعالغبارذراتحجمبينحجمهايتراوحالتيالبرد

والحلقاتأمتار.ثلاثةعلىمنهاالواحدةقطريزيد،كبيرة

الخارجيةالحلقةعرضيصلحيثجدا،عريضةالرئيسية

رقيقة،الحلقاتهذهولكن.كم000.003إلىمثلا

اشؤيةخطعلىسمكهاكانإذارؤيتهالايمكنأنهلدرجة

م002بينزحلحلقاتسمكويتراوح.الأرضمن

منبفجواتبعضعنلعضهامنفصلةوهى.م.003و.

هذهوبعضأكثر.أوكم002/3إلىعرضهايصلالفراغ

البرد.منقليلةحليقاتعلىيحتويالفجوات

عدأفويجربوساطةمسهاالمظلمالحال!تصويرأم!سرحلحلقات

داكةالكتيفةالحلقةوتظهر.للتمسالمعاكسالجال!ميمرورها

لونهاأدوالحقيقةخلالها.مرورهعدالشمسضوءمعظمتمتصلأنها

ترىعدمالمعاناالحلقاتأكثرهىالحلقةوهدهللاحمرار.مائلبني

.الأرضمن

السالغالقرنأوائلفيزحلحلقاتاكتشفتوقد

يستطعولمجاليليو.الإيطاليالفلكييديعلىعشر

الصغيرتلسكوبهبوساطةبوضوحالحلقاترؤيةجاليليو

لزحل.أوتوابعكبيرةأقمارأنهاوظن

،ام656سنةأكبرببتلسكلالحلقاتفحصوبعد

حلمةبأنهاهايجنزكريستيانالهولنديأسفلكىأوصفها

مادةمنحلقةأنهاهايجنزوظنزحل.حولرقيقةمنبسطة

جانالفرنسيالفلكيأعلنأم،675عاموفي.صلبة

حولمنفصلتينحلقتيناكتشفأنهكاسينيدومينيك

الأقمارأوالتوالغمنأسرابمنمنهماكلتتكونزحل،

الحلقاتباقياكتشافذلكبعدتوالىثم.الصغيرة

.أم089سنةإلاتكتشففلمالحليقاتأما.الرئيسية

تابعا81عنمالايقلزحليتبع.زحل)أقمار(توابع

زحلتوالغأكبرهووالتائتيتان.حلقاتهإلىبال!ضافة

كوكبمنأكبربذأكويكون،كم041.5قطرهويبلغ

التوابعأحدهووتيتانبلوتو.كوكبمنوأكبرعطارد،

.جويغلافبهيحيطالذيالشمسيةالمجموعةفيالقليلة

النيتروجين.غازمنأساساالجويغلافهويتكون

توالغمنكثيرفيفوهاتهيئةعلىأغواروتوجد

.ميماسالتابعسطحثلثتغطيكبيرةفوهةفهناكزحل.

الاخرونصفهساطعانصفهفيظهرإيابيتوسالتابعأما

الشمسضوءمنالساطعالنصفيعكسحيثمظلما،

ويختلف.منهالدأكنالنصفمايعكسهأضعافعشرة

هيئةعلىفهوزحل.توابعباقيعنهيبريونالتابعش!سل

التلس!صبيةالصورةفى)أقماره(توالعهمروستةرحلرؤيةمم!س

المسطقةتعتيم!يالضوئي)الكا!يرا(اضصويراآلة!رلتتىتب!.أعلاه

الساطإلمسعكسالضوءلتحفيضالمرشحا!شملوقد.لزح!!المحيطة

فىالقليلةالتوابعم!وواحد،لزحلتابعأكبروتيمان.الكوكبم!

حويا.علا!الهاأدعر!التيالشمسيةالمجموعة



952زحلة

زحلتوابع

التابعاسم

تيتان

بيتوسياإ

لريةا

يوند

تيثيس

دسنسلاإ

ميماس

يونهيبر

فوب

لوسجا

بيمتيوسإ

هلين

تلستو

ليسحوكا

وراندبا

ميتوسلرا

طلسأ

أ-س0991

طويلسحورقو+

تقديريقطر؟

البعدمتوسط

زحلعن

"..(221.1

000.93755

000528.

000937(

000892.

000.042

.""188،

لأا/000205

..".583،01

000.151

"".151(

937لأ...

".0.892

".0892.

142.و..

000913.

000137(

0001332

التايع/كمقطر

014،5

044،1

053،1

01212

05"،أ

093

036+

+001

+09

016

35-؟

35-؟

022

91-؟

ريختا

امحشمافه

أم655

أم671

ام672

أم684

أم684

أم978

أم978

أم848

أم898

ام08!

أم089

مأ089

مأ089

مأ089

مأ08!

مأ089

مأ089

أم!9.

محورأنكما.كرةهيئةعلىوليسقصميرةأسطوانية

زحل.نحولايتجههيبريون

التجاربإجراح!وأثناء،أم0891،819عاميوفي

واضحةغيرصورالتقطتفوياجير،الفضائىالمساربوساطة

زحل.للكوكبإضافيةتوابعممتةوجودإمكانيةإلىتشير

لديهميتوفرلمولذلك،التوابعهذهرصدشالإلعلماءولم

يعطيالمرفقوالجدولبعد.الستةالتوالغهذهوجودمايؤكد

المعروفة.زحلتوأبععنالمعلوماتبعض

سنةالمتحدةالولاياتأطلقتزحل.إلىرحلات

زحلكوكبيلارتيادمأهولةغيرفضائيةمركبةام739

رائداسمعليهاأطلقالتىالمركبةتلكودارت.والمضتري

بعدعلىحلقتثمأم،749سنةفىالمشتريحولزحل،

وقد.ام979سنةسبتمبرأولفىزحلمنكم009202

لكوكبفوتوغرافيةوصوراعلميةبياناتالمركبةهذهأرسلت

للكوبمط.الخارجيتينالحلقتيناكتشافعنأسفرتزحل

الكوكبلهذاأنأيضازحلرائدالمركبةاكتشفت

المغنطسيالمجالمنمرةألفأقوىمغنطيسيامجالأ

مغنطيسيةقوىوجودالمجالهذأعنوينشأ.للأرض

بطبقةتعرفزحلحولكبيرةمنطقةفىتنتشرشديدة

المرسلةالعلميةالبياناتدلتوكذلك.ا!لغنطيسيالغلاف

طبقةداخلإشعاعيةأحزمةوجودعلىالمركبةنفسمن

الاحزمةهذهوتتكونزحل.لكوكبالمغنطسيالغلاف

عاليةطاقاتذاتوبروتوناتإلكتروناتمنالإشعاعية

غرارعلى،لزحلالمغنطسيالغلافداخلمحبوسةجدا

.بالأرضتحيطالتيالإشمعاعيةألنفانأحزمة

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأطلقت،أم779عاموفي

المركبةحلقت.2وفويجرأفويجرالفضائيتينالمركبتين

وفيزحل.فوقأكم000.26ارتفاععلىأفويجر

على2فويجرالمركبةحلقتأم،819عامأغسطس

أيضا.زحلفوقكما000710ارتفاع

حولالسابعةالحلقةوجودالرحلتانهاتانأكدتوقد

منمكونةالرئيسيةالحلقاتأناكتشفتاكمازحل.

المركبتان،أرسلتذلكإلىوبالإضافة.رفيعةحليقات

توابعمنتسعةاكتشافإلىأدتضوئيةوصورابيانات

نأمعرفةفىالفضلالمركبتينلهاتينكانكمازحل.

الغلافمنهيتكونالذيالأساسىالعنصرهوالنيتروجين

زحل(.توابع)أكبرتيتانللتالغالجوي

)وهيالأوروبيةالفضاءوكالةأعلنت،أم889وفي

خططالديهاأن(،الغربيةأوروبالدولتابعةعلميةمؤسسة

أكبر،تيتاننحوتتجهمأهولةغيرفضائيةمركبةلإطلاق

التسعينياتأواخرفيالرحلةهذهتبدأأنعلىزحل،توأبع

.الميلاديالعشرينالقرنمن

الشمسي.النظامبمالكوكبأيضا:أنظر

دبنانمنالأوسطبالجزءالبقاعتمميدبنانيةمدينةر!حلة

نهرعلىالليطانى،لنهرالأعلىالمجرىمنبالقرب

المعتدلةالمنطقةفى،بعلبكغربيجنوبفى،البردونى

84مبعدةعلىالامشواء(،خطشمال04-03)الدافئة

.بيروتمنالشرقإلىكليومترا

ومناطق،السياحيةالمراكزمنبأنهاالمدينةتشتهر

بكفيا،بحمدونصوفر،مثل:لبنانفيالمهمةالاصطياف

الجميلةالطبيعيةالمناظرمنبهتتمتعمابسببوغيرها،

.المعتدلوالمناخ

عددحيثمنالكبرىاللبنانيةالمدنثالثةزحلةوتعد

سكانهاعددقدرفقد-وطرابلسبيروتبعد-السكان

فىعددهميقدركماأم،759فينسمة.00045بنحو

النمونسبةوتبلغ.نسمة000752بنحوالحاضرالوقت

ويشكلسنويا.%2حواليللمدينةالسنويالسكانى

فىالأولىالمدينةحجممن6%نحوالسكانيحجمها

أحمدالشاعرعنهاكتبالتيالمدينةوهي)بيروت(.لبنان

مطلعها:فييقولالتىالواديجارةقصيدتهشوقى
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وعادنىطربتالواديجارةيا

ذكراكمنالأحلاميشهما

.لبنان:أيضاان!

القرآنسورمنالزخرفسورة.سورةالزدحر!،

الثالثةالشريفالمصحففىترتيبهاا!لكية.الكريم

تسميتهاجاءت.ايةوثمانونتسعآياتهاعدد.والأربعون

وإنوزخرقا):تعالىقولهفياللفظهذالورودالزخرف

للمتقين!ربكعندوالآخرةالدنياالحياةمتاعلماذلككل

الزأئلالدنيالمتاعالرائعالتمثيلمنفيهاولما35.الزحر!:

بهينخدعالذياللامعبالزخرف،الخادعوبريقها

يعطيها،بعوضةجناحاللهعندتساويلاأنهامع،الكثيرون

الآخرةأمطوالاشرار،الأخياروينالهاوالفجار،للأبرارالله

المتقين.لعبادهإلااللهيمنحهافلا

الإسلامية،العقيدةأسستناولتالزخرفسورة

وبالبعث،وبالرسالة،بالوحدانيةالإيمان:الإيمانوأصول

المكية.السورسائركشأنوالجزاء،

هذاوصدق،الوحيمصدرلإثباتالسورةعرضت

وأنصع،بأفصئسمانالأميالنبيعلىأدلهأنزلهالذيالقرآن

دلائلعرضتث!ا.العربيللنبيواضحةمعجزةليكون،بيان

تناولتثم.الفسيحالكونهذافيمنبثةووحدانيته،قدرته

،الخرافاتمنالجاهليالمجتمععليهكانماالسورة

للهاختارواذلكومع،البناتيكرهونكانوافقد،والوثنيات

فجاءت،اللهبناتالملائكةأنفزعمواوجهلا،سفهاالبنات

عنالسورةوتحدثت.الانحرافاتلتصحئتلكالآيات

أنهمالمشركونيزعمالذي،السلامعليهإبراهيمالخليلدعوة

ثم.الدعوىتلكفيفكذبتهم،ملتهوعلىسلالتهمن

أثارهاالتيالسقيمةالشبهةتلكتفنيدإلىالسورةانتقلت

تنزلأناقترحوافقدض!؟ي!،محمدرسالةحولالمشركون

فقير،يتيمعلىلاوالثراءالجاهأهلمنرجلعلىالرسالة

لكرامةميزاناليساوالثراءالجاهأنلتقريرالآياتفجاءت

قصةالسورةوذكرت.الرفيعةالمناصبوالمشحقاقه،الإنسان

وختمت.السابقةالحقيقةتلكلتأكيدوفرعونموسى

وشدائدهاالآخرةأحوالبعضببيانالكريمةالسورة

فيها.الأشقياءحالوبيانوأهوالها،

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

منيتكونالذيالهيكلتعنىالتشجيريلأالزحرلمحلأ

الخوافدتقسمالفواصلوهذهمزخرفةحجريةفواصل

الزجاجتثبيتتحسنىلكيصغيرةمساحاتإلىالكبيرة

علىالتشجيريةالزخارفكانتماوغالبا.بسهولةالملون

منالسفليالجزءفيوطويلةوضيقةمنحنيةفواصلشكل

ودوائر،منحنيةبقرونفيملأالعلويالجزءأما،النافذة

الزمنمرورمعالأشكالهذهوأصبحت.أخرىوأشمكال

والسقوفالأسطوانيةوالأعمدة،الجدرانلزخرفةتستعمل

.والأثاثالمقنطرةأوالمعقودة

التشجيريةالزخرفةالأوربيونالبناؤونواستعمل

وذلك،الميلاديعشرالثانىالقرنأواخرفىمرةلأول

درجةإلىكبيرةالمبانيبعضنوافذأصبحتعندما

الزخرفةوتطورتواحد.كاملزجاجوضعمعهايتعذر

حتىورهافتهادقتهافيسريعبشكلالتشجيرية

وعرفت.القوطيالعمارةلفنمميزةخاصيةأصبحت

تشجيريةزخرفيةشريحةباسمتشجيريةزخرفةأقدم

الجزءفيصخريةشريحةفيمحفورةكانتالدوائرلأن

مكانحلوقد.الرئيسيالنافذةقوسمنالعلوي

هندسيةتشجيريةزخرفةالمحفورةالصخريةالشريحة

الرفيعةالصخريةالفواصلمنكاملمخططمنتتكون

جميعوتأخذ)هندلممية(.تشجريةزخرفةتسمى

الهندشة-الزخرفةهذهفى-ادفواصلبينالمسافات

التشجيريةالزخرفةتطورتثمبسيطا.هندممياشكلا

ومتموجة،منسابةتشجيريةزخرفةلتصبحذلكبعد

أسشةبتمايلالشبيهوتموجهالانسيابهابذلكولمسميت

عشرالخامسوالقرنالرائكلشرالقرنأوأخروفيالنار.

الزخرفةأصبحتإنجلترافىوخاصة،الميلاديين

وفى.الشائعالمعماريالطرازهيالعموديةالتشجيرية

أسفلمنممتدةعموديةالفواصلتكون،الزخرفةهذه

عندالأعمدةبيناهسمافةتضيقحيثأعلاها،إلىالنافذة

.النافذةقمة

!عالموحودةالخشبيةأوالصخريةالزخار!هيالتتنجيريةالزخرفة

القوطية.الوسطىالقرودبناياتوعقودأقواس



نسقفيالبضائعمنمحتوياتهعرضيتمالتخطيطجيدمتجر

متناولفىولتكون،الداخلىالتصميمعماصركأحد،جذا!

بساطةمعالفاقعةوالالوانالزخرفيةالوحداتفيهوتتباين.المشترين

الداخلية.العمارة

الداخليةالزخرفة

الداخدىالتصميمأيضاوتسمىالداخليةالزحرفة

الداخليةوالفراغاتالغرفتصميمفنهيالديكور.أو

الغاياتوتحقيقالراحةتوفيرعلىوالقدرةبالجاذبيةلتتصف

وزيناتوالطلاءاللإضاءةإلىإضافةأجلها،منأنشئتالتي

البسطتضفي.الأخرىالأشياءمنوالعديدالجدران

اختياروسم،الداخليةالمساحةعلىالكثيروالأثاثوالستائر

العاموالنسقالأغراضلتلائمتامةدقةفياللازمةالمكونات

.المطلوب

قديماالناسدرجإذ،الفنونأقدممنالداخليةوالزخرفة

القدماءالمصريونفزين.تؤويهمالتيالأماكنتزيينعلى

الرومانوزخرف.ضخمةجداريةبتصاويرحجراتهم

ذلكمنذونشأت.الألوانزاهيةبالفسيفساءأرضياتهم

والرقة،بالبساطةتميزبعضها،عديدةزخرفيةطرزالحين

.والمغالاةبالأبهةبعضهاواتسم

بتزيينالكثيرينأذهانفيالداخليةالزخرفةترتبط

يطلقالمهنةأربابمنفريقالكن.فقطالبيوتحجرات

يقومونالديكورمهندسوأوالداخلمصمموعليهم

،والصغيرةالكبيرةللفنادقالداخليةالتصاميمبوضع
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وأمريكاأوروباليالمطابحمنالنوعهذاصمم.ريفيبيتفىمطبخ

الميلاديينعشراضام!واعشرالسابعالقرنينبينماالفترةديالشمالية

المناطق.تلكفىالبسيطةللحياةالمتقشفالمعيشيالأسلو!ليلائم

لىالآنوكمالياتهبأثاثهالفترةتلكفىسادالديالطرازهذاويوجد

.البيوتمنكثير

والحوانيت،والمدارس،العامةوالمكتبات،والمستشفيات

،والمسارح،للمصارفالداخليةالأبهاءيصممونكما

،الخبرةذويمن،منهمفريقيقومو.المواصلاتومرافق

والسفن.والسياراتللطائراتالداخليةالأجزاءبتصميم

التصميمتخصصهمتسميةالمهنيينأغلبيفضل

فيفعاليتهمليؤكدوا،الداخليةالزخرفةوليسالداخلي

ولكن.والزخارفبالزيناتالمحددغير،الشاملالتصميم

الديكور.القديمالالممميستعملونالناسمنكثيرمازال

بهوبتصميميقوممؤهلامهنياالمصممأكانوسواء

استقبالحجرةيرتبعاديافرداأمفندقفىاستقبال

لمشكلة.حلعنبحثالحالتينكلتافىفالجهد،منزلية

يجب،الداخليةللمساحاتالتصاميمتطويرمراحلوفى

الألمحقىالمسقطفيبوضو!،يحددأنالمصممعلى

يجب.كماالمكانسيحتويهاالتيالأنشطةكل،للتصميم

العامةوالسمة،بالمبنىالمنتفعينالأفرادالاعتبارفىيأخذأن

الخاصة.مشكلاتهاداخليةمساحةفلكل،المكانتميزالتي

تصميمعندمرأعاتهيجبمافإن،المثالسبيلوعلى

عندماثابتاأثاثهايكونأنهولسفينةالطعامحجرة
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ح!علىالداحليةمساحتهضممت،المكسيكسبالطعامحاصمطعم

والتبليط،المحروطةالحشبيةمقاعدهوتنم.المكسيكيةوالعمارةالأتات

المكسيك.فياطمطعمالخاصالجوعر،لحدرانهالخمتس

الرونقالمدرسيةالحجرةتأثيثفيويراعى.تبحرالسفينة

متينةالأثاثاتتكونوأنالتلاميذ،إقباللزيادةوالبهاء

طويلا.لتعمرالصنع

العمارةبالصلةوثيقالديكورفإنهذا،وعلى

والطراز.وعلىالخاصةوالملامحالشكلحيثمنالداخلية

وأالمعقود،الممرأو)المشربية(البارزةالنافذةفإنالمثالسبيل

المساحةعمارةمنجزءاتكونقد،المدفأةأو،

مخططمعالعناصرهذهبعضتتلاءملاوعندما.الداخلية

شىءبايأو،الألوانأوبالأثاثالمصمميستعين،التصميم

بعيداالانتباهلجذبأولإخفائهاوذلك،الخططضمن

لتركيزالتصميممخططيوظفقد،أخرىناحيةمنعنها.

فيالمصممونويجتهد.المعماريةالملامحأحدعلىالانتباه

يتشكلغرفةففي.الداخليةبالعمارةتصاميمهممواءمة

يلجأ،المكشوفالخشبمنأفقيةدعاماتمنسقفها

الذيالتأثيرلتلائمالأثاثعناصرتوظيفإلىالمصمم

.المعماريالشكلأحدثه

بأنهاالداخليةالزخرفةيصفونالمهنيينمنكثيرهناك

معمعينةبيئةتتوافقلاوكما.الداخليةاليئةتشكيلفن

لاقدبعينهابيئةفإن،الحيوانيةالفصائلمنمعينةفصيلة

هوالجيدالداخليالتصميميميزوما.الناسجميعتناسب

المريحةالجذابةالمساحةإلىبالمبنىالمنتفعينلحاجاتمراعاته

رغباتهم.وتشبعأغراضهمتفىالتى

والأشحارالفاتعةوالألوان،الممتوحةالمساحاتتستعل.حديثميهب

تولد.العملع!الاغتاحمنحولإضفاء،الم!ص!هدا!يالصحاعية

المساحاتتتوافرحين،بالانطلاقإحساساالمكمتموفةالج!اريةالفواصل

للعمل.اللارمةالحصوصية

التصميمعناصر

فىأمالبيتفيأكانسواء،داخلىفراغكليشتمل

مقوماتعلىسيارةداخلأممصرففيأمالمكتب

المقوماتهذهوأهم.الداخليللتصميمومؤثرةأساسية

المقياسوالضوء،اللون،الهيئةأوالقالبالطراز؟:هي

ويمكن.الملمس)الزخرفية(،النمطيةالوحدة؟التناسبي

مختلفعنهاينجممتنوعةبطرقمنهاكلتوظيف

الوحداتاستعماليتركقد،المثا!سبيلعلى.التأثيرات

بأنإحساسا،الحائطورقفيالخطوطالرأسيةالنمطة

زخرفيةلوحدةرتيباتكراراكانلومماارتفاعاأكثرالسقف

متلا.نباتية

الخطألمعاييرالمقوماتلهذهالتطبيقخياراتتخضعلا

لاختيارشخصأييسلكهاالتىالطريقةلكن.والصواب

لإحداثأو،للتصميمالوظيفيةالأغراضتمليهاقدمنهاأي

هذاالسائد.لكنالمعماريالنمطظلفىمعينتأثير

بهاسيتمالتيبالكيفيةألاهتمامعليهيجبالشخص

ببعض.بعضهاالعناصرهذهامتزاج

فيوالعمارةللأثاثالسائدةبالأنماطيقترنالطراز.

الرابعلوي!طراز،المثالسبيلعلي.معينةتاريخيةفترات

الطابعذأالتفاصيلالدقيقالاثاثالأذهانإلىيعيدعشر

الرالغلويسالملكحكمإبانالفرنسيةالقصورفىالرسمى

الأمريكيالطرازكانوقدأم(.571-أ)643عشر

جم!!صلح!!دئئ!*

!

!
ئ



533الداخليةالزخرفة

الأشكالتتجانسأنيجب.الأثاثقطعإلىإضافة،للفراغالإنشاثيالهيكلوموادالشكلم!كلإلىيشيرالداخليالتصميمفيالشكل

مختلع!وتصاغالعمارةمنجزءاالأثاتيشكل(اليمين)إلىالطائراتوصولميناءبهوفي.ووظائفهللفراغالمطوبةالسمةتلائموأن،المحتلفة

الحديثالمعماريالنمطمعتتسقالتيبالبساطةاليسار()إلىالمكتبةأثاثويتسم.بالتحليقإحساسايعكسموحد.انسيابيإطارفىالأشكال

.للقراءةهادئمناحتحقيقفيفيهاالأشكالوتنجح.الداخليللمراغ

الأسلوبينبينللمواءمةنتاجالداخليالتصميمفىالانتقاليالطراز

،هدهالمعيشةحجرةتجمع.والأثاثالعمارةفيوالحديثالتقليدي

المقعد،المصباحس:كليمثلهالديالمعاصرالحديثالأتاثبينشجاح

فتراتإلىيمتميالذيالتقليديالأثاثوبينالأريكة،الجلدي

الشرقية.والسجادةالفرنسىالأثريالصندوقويمثله،تاريخية

عشروالثامنعشرالسالغالقرنينخلالالمعروفالأول

كانتإذ،الأمريكيةبالمستعمراتالعسائدةللطرزتقليدا

.والزخارفالنقوشمنوخاليةقويةالأثاثوقطعالعمارة

علىتنفيذهاتمالتىالداخليةالتصميماتبعضهمويصف

التصميماتوكلى،تقليديةطرزبأنهاالتاريخيالنهجأساس

.الاثاثانظر:.حديثةأومعاعرةطرزبأنهاالأخرى

ارتباطهمجردمناتساعاأكثراخرمدلولللواز

أفرزتهالواسعالمدلولهذا.التاريخيةوالعمارةبالأثاث

فيالمكوناتلتجمئمجملالاتجاهأحدثهاالتيالتأثيرات

الطرازأنالمصم!نمنكثيرويعتقدواحد.فراغيحيز

الأفرادلرغباتالطبيعيالنتاجهوللمكانالسائدوالوضع

لكن.الداخليةالعمارةظروففيالفراغبمساحةالمنتفعين

بل،بعينهطرازتقليدإلىيركنونلاالمصممينهؤلاء

الأثاثمنوالحديثالقديمبينالمواءمةإلىيجنحون

الفراغية.بالمساحةالخاصالوضعمعلتتواءموالمفروشات

المصممينبعضعليهيطلقماهوالمواءمةمنالنهجهذا

الانتقالي.اسم

التيالشكليةالسماتإلىيشير.الشكلاوالقالب

،المعماريالإنشاءخصائصإلىإضافة،الفراغمساحةتميز

التصميموفي.ومفروشاتأثاثمنالمساحةتحتويهوما

فنجد،الداخليةالعمارةمعالمفروشاتتتواءمالجيد،
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!مومتوعكبيرقدرلتحقيقوموعةعديدةلطرقاللونتوظيم!يمكى.المراعيةالمساصةعلىمريععامحصإضطء!ى!ساعدعاملاللونعنصر

)إلىالصغيرةالححرةودىومتيرا.قوئاأترايترك(اليحين)إلىمتلاالمطح!ىالمصفروالأسمروالاحمرالأسودالألوانلاستعمالالمبتعرفالنهجالتأثير.

والسجادة(،)بورتريهالوجهوصورةللحمثمايا،الحمرةالداكمةالالوالىمع،والأريكةالنافدىةوستارةللجدراد،الراهيةالصفراءالألوادتتفاعلاليسار(

والمقعد.والأدراجللصمدوقالطميعيةالأحتابوألوانوالمباتاتللأرهارال!الأترإلىإضالةوالارتياحالد!ءسحولإضفاء،الشرقية

صالاتفي،التركيبالدائمللأثاثالانعسيابيالشكل

للبناء.الانسيابىالشكلمعمنسجماالمطارات

الأثاثبهيصممالذيالقالبيتوافقأنأيضايتحتم

الصلبأنابيبمنالمصنوعةالمقاعدفهيئة.وظائفهمع

المكتباتفىالمطالعةلصالةملاءمةأكثرمثلا،،والبلاستيك

مإلقالبتنسجمبساطتهالأنذلك.الحديثةالعامة

مقاومةأكثرتجعلهاصلابتهاأنكما،للمساحاتالحديث

الكبارمناممتعمالكثرةمنلهتتعرضمامعللتلف

مع-وقالباشكلا-المقاعدهذهتتناسبلاوقدوالصغار.

تحققلالأنهاالتلفاز،أمامالمنزليةالاسترخاءجلسات

الطويلة.الجلساتفيالراحة

منالعديدلإحداثمعايوظفانوالضوء.اللون

الغرفةفيالداكنةالجدرانتقوم.الختلفةالتأثيرات

تعكسه،ولاعليهاالساقطالضوءمنكبيرقدربامتصاص

فىالضوء،مننفسهالقدرلكنمعتمةالحجرةفتبدو

لأننتيجةساطعةالإضاءةيجعلالألوانشاحبةحجرة

منبكثيرالناسويشعرالضوء.تعكسالشاحبةالألوان

اتلونفيالتنوعمنقدرهناكيكونعندماالا!شرخاء

أنحاءفىعملياجواالموحدةالإضاءةتضفيوقدوالضوء.

الاسترخاءيكونحينما،للسأمباعثةتكونلكنهاالمكتب

الغاية.هوالطعامتناولأو

ضيقة.أوواسعةالغرفبأنالإيهامخاصيةوللألوان

تجعلالسواء،على،والفاقعةالداكنةالألوانذاتفالجدران

إلىأقربالجدرانفتبدوحجما،أصغريبدوالغرفةفراغ

تدفع،المقابلوفي.الواقعفىعليههىمماالحجرةمركز

وتهوية،اتساعاأكثرالغرفبأنايلإيهامإلىالشاحبةالألوان

.الفراغمركزعنبعيدةجدرانهاوبأن

التفاوتإدراكدلائلمنهو.التناسبيالمقياس

ناحيةمنالأثاثوقطعالداخلىالفراغأحجامبينالنسبى

من.أخرىناحيةمنبالمبنىالمنتفعينالأفرادأحجاموبين

تناسبهناكيكونحينمامتناسباالتصميميكونثم،

المقياسويكونوالبشر.والأثاث.الفراغأحجامبينقياسي

هومماأصغرأوأكبرشيءأييبدوحينمامختلاالتناسبي

الصلبمنمنضدةذلكمثال.خفةأوثقلاأشدأو،عليه

غيرتبدوقدوالشفافيةالرقةمنجانبعلىوالزجاج

بهاتزخرغليظةخشبيةأثاثقإإلىبالقياسمتناسبة

غرفة.

النفسيتأثيرهوأثاثهالداخليللفراغالتناسبىوللمقياس

الشاهقةللارتفاعاتيكون،المبانيبعضفيالواضحق

يصبحأخرىحالاتوفي،النفسعلىطيبتأثيرللسقف

لانذلك،مريحغيرشيئاالمنزليةللغرفالشاهقالارتفاع

يشعرولا.اليوميةالحياةوأغراضيتناممبلاالارتفاعهذا
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!مكلنفسها.الغرفةححممعالتنامسبيةعلاقتهاوإدراكغرفةداخلعديدةأشياءتاس!لإدراكالداخليالتمميمفىالتناسبيا!لقياس

)إلىالمعيشةغرفةأثاتويبدو.الغرفةحجمإلىبالقياسحداصغيرةأوجداكبيرةتبدوفلا،متقاربةأثاثهاقطعنسبلأنطرديا،متناسبةالمساحتين

إلىتميلالتياليسار(إلى)الدراممةغر!ةفيللأتاتالرئيسيةالنمس!.الفاتحةالألوانالشعورهذاويدعممنعشا.خميفا،الدقيقةبنسبه(اليمين

القاتمة.الألوادبتأتيرالتفاوتهداويزداد،التناسبمختليبدوالمعيمتمةغرفةمنكرسىأي!شجعلالضخامة

والمفروشاتالأثاثقطعتبدوعندماأيضابالارتياحالناس

الفارعةالقاماتذويالرجالأغلبفينتاب.التناسبمختلة

دقيقةمقاعدعلىيجلسونحين،الضيقبعضالممتلئة

علىيجلسونحينبالارتياحيشعرونولكنهم،القوائم

الرضاءمنبكثيرالصبيويشعر.الحجمكبيرة،وثيرةمقاعد

للصغار.مناسبأثاثهاللعبغرففيوالارتياح

تشير(الزخرفية)الوحدة.والملمسالنمطيةالوحدة

تشيركماالأرضياتوأغطيةالمنسوجاتتصميماتإلى

ويشير.الداخليالفراغمساحةفيأخرىأشمياءإلى

بقوامالخاصةطبيعتهوإدراكالسطعمظهرإلىا!للمس

فيه.معينجزءلمسإلىالافرادحاجةدونالسطوح

تقومإذ،متقاربةسماتوالملص!الزخرفيةوللوحدة

وأغطيةالمنمسوجاتبعضفيالزخرفيةالوحدات

يتعلقفيمابتنويعاتبالإيحاءوالجدرانالأرضيات

الخشبيةكالأسطح،السطوحملمسيوحيكما.بالملمس

التموجيحدثهاالزخرفيةالوحداتمنواضجحبنسقمثلا،

للخشب.الطبيعيالتجعدمنالناشئ

الوحداتفيالتنوعإلىالداخليةالمساحاتتفتقرقد

بفائضالمعساحاتهذهتزخرقدأو،والملمسالزخرفية

تنحصرغرفةذلكومثال.النفسيأثرهذلكفيتركمنها،

تبعثقد،ناعمةوأسطحبيضاءموادفىالداخليةزخرفتها

بمنسوجات،تخططبلازخرفتهاتتموأخرىالسأمعلى

الذيالأمر،متنافرةزخرفيةووحداتمتباينملمسذات

ذهنيا.هياجايسببقد

فالمسطحاتوالضوء،اللونعلىتأثيروللملمس

نأحينعلىكالمرايا،عاليةبكثافةالإضاءةتعكسالملساء

لذلك.وتشتيتهالضوءبامتصاصتقومالداكنةالمسطحات

منبياضخاأقلالملمسالخشنالأبيضالسجاديبدوفقد

السطح.مصقولأبيضجدأر

المقياسمعوالملمسالزخرفيةالوحدةوتتقارب

كبيرةخرلمسانيةوحداتمنالمشيدةفالجدران،التناسبي

شناسبقدسطحها،فىغائرةبخطوطمخززة،الحجم

تناسبلاقدولكنها،عامةلقاعةالضخمالفراغمعطرديا

منزلية.لحجرةالصغيرةالمساحة

الأفقيالمسقطمخططلطوير

قبلأشياءعدةالاعتبارفييأخذأنالمصممعلىيجب

للتصميم.الأفقيةالمساقطمخططاتتطويرفىالشروع

دونكانأمالمهنيالتأهيلذويمنالمصممأكانوسواء

مدركايكونأن،البدايةمنذ،عليهلزامايصبح،ذلك

بها،للمنتفعينالمعيشيوالأسلوب،الفراغيةالمساحةلوظيفة

المتاحة.والميزانية
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الوحدةفىالتنويعات

والملمسالزخرفية

والعمارةالأثاتامصدرها

يمدوكمامعاالداحلية

حيثالححرةهدهفي

التربيعيبزخرفهاالحشايا

واتساقها!ل!المتصا

لوحداتالحمطيالترتيب

فيالححريالبلاط

تتباي!!حا.الأرضية

الحجريةالجدرانملامص

معوتبليطها،الخشمة

للمناضدالناعمةالأسطح

والمقاعدالملساء

والكراسي.

بحصريبدأونالمصممينمنكثيرافإن،ولذلك

وذلكأجلها،منالمساحةستخصصالتيالأنشطةوتحديد

لكلالضروريةوالمقومات،الملائمالجوتهيئةلهميتاححتى

توأوقد.النهائيالخططفيالأنشطةهذهمننشاط

الرئيسية،النومغرفةمنجزءتخصيصإلىالملحةالحاجة

لغرفةالتقليديةالغايةأنمعهذا،للعائلةمكتباليكونمثلا،

بمكتبالمساحةهذهإمدادحينئذويتحتممعروفةالنوم

للمكاتب.العمليةالطبيعةتناسبوباضاءةوكرسى

المعيشىبالأسلوبفالإلمام،أخرىناحيةومن

الملائمالجولتهيئةيمهد،الفراغبوظيفةكالإلمامللأفراد،

نشاطلكلبعينهاأدواتوتوفير،التصميممخططفي

منجزءاالأطفاليحتاج،المثالسبيلعلى.الأنشطةمن

متألقةلمساتالجزءلهذايتوافربحيث،لألعابهمالمساحة

ويفضل.وخشونتهمنزقهمليقاومالصنعمتينوأثاث

ذاتحجراتفيالعيع!التلقائيةالميولذويمنكثير

وقد.الرسميبالطابعأولالمغالاةيتسملابسيطأثاث

الرياضيةوالاهتمامات،للألوانالفرديةالميولتشك!!

مخططاتبلورةعلىتساعدأخرىعوامل،والهوايات

التصميم.

للإفادةللمصمممساعداعاملاالميزانيةتمثلكذلك

فيركن.للمشروعالمتاحالنقديالرصيدمنالقصوى

السجادأو،القديمبالأثاثالانتفاعإعادةإلىبعضهم

الجديد،وذلكالتصميمفيالأخرىالأشياءأووالستائر

أشياءإلىالتصميمميزانيةمنالنقديالفائضليوجهوا

دراسةلإجراءالنفقاتالميزانيةتوفرأنالممكنومن.أخرى

توفرتوإذا.الداخليةللعمارة،التصميمعلىسابقةتحليلية

حجممنيغيرأنالمصممبإمكانأصبح،الكبيرةالموارد

فواصلوإضافةالحوائطلمجازالةوذلكوشكلها،المساحة

التركيب.دائمةوخزاناتجدارية

للتصميمالسابقةالمداولاتمجملفإن،الواقعوفي

التصميم،مفهومالمهنيونعليهيطلة!مابلورةفيتساعد

المطلوبللشكلالعامالتصوريكونقدالمفهومهذا

زخرفيةوحدةبوصفهاالتصميممكوناتأحدأو،للفراغ

فنيةلوحةأو،مفضلةأثاثقطعةبوصفهاأوملمسا،أو

مكوناتلكلالاختياربعمليةالمصمميقومثمومن.أثيرة

الشكلبهافيتم،العاممإلمفهومالمتجانسةالتصميم

للمخطط.المتكاملالنهائي

المسقطبرسمالامشعانةتساعد.الورقعلىالتخطيط

الوقأ!اختيارفيوغيرهمالمهنيينالمصممينالأفقي

المصمميعتمدوقد.الحجرةمساحةفيالأثاثقطعلترتيب

وبذلكواحدا.متراسنتيمترينكلفيهيعادلأطرسممقياسا

8يعادلبماأمتار4*ءأبعادهالغرفةالمساحةرسميتم
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وسممكهاالجدرانمواقعتوضحأنيجب.كماسما.*

المكوناتوجميعوالخزانات،والأبوابالنوافذ،وكذلك

التدفئةوحدأتمواقعتوضيحيجبكما.التركيبدائمة

الكهربائي.التيارشبكاتومخارجوالتبريد

يتمكن،الأفقيالمسقطتلخمطاإوافيةدراسةوبعد

قطعلتوزيعالمساحةمنالمناسبةالأجزاءتعيينمنالمصمم

يجوزفلا.مفتوحةتركهايجبالتيوالأجزاء،الأثاث

منافذمنبالقربالضخمةالأثاثقطعترصأنمثلا

كذلكيجوزولاالهواء،تدفقتعيقلالكيوالتبريدالتدفئة

تعطللالكي،الأبوابإلىالمؤديةالفراغاتتشغلأن

.الغرفمنوالخرو!الدخولحركة

يرادالتيالأثاثقطعشكلفيالورقمنتق!بماذج

رسمفوقبتحريكهاالمصممويقوم،المساحةفىترتيبها

تكونأنويجبالاختبار.ممبيلعلى،الأفقيالمسقط

بهرسمالذينفسهالرسممقياسفيالورقيةالنماذجهذه

يقومونالمصممينأغلبأنوالواقع.الافقيالمسقط

حتىوذلك،الأثاثلتوزيعأكثرأومخططينبإعداد

مخطط.لكلالختلفةالتأثيراتمقارنةلهميتسنى

عديدةأنماطاختبارجديدأثاثشراءينويويستطئمن

استعماللإعادةيكتفىمنوسيعاني.الترتيبأشكالمن

يختبرأنيستطيعلكنه،الأشمكالتنوعقلةالقديمالأثاث

برسومالاممتعالةإلىالمصممينأغل!يلجأغرفةبتخطيطالقيامعند

الكروكيوالرسم)فوق(الصورةوتبين.بالغرفةالأفقيةالمساقط

بالصورةالأثاثقطعتظهرلفسها.الغرلةلأثاثترتيبين)أسفل(

تحدثهلونىتناغموينشأ.المدفأةناحيةواحدةمحموعةفيالفوتوعرافية

بلونهوالسحادالخشبيةالأرضيةمنخلفيةتؤطرهاالتيالملونةالمقاعد

شكلفىالكروكيالرسمفيالأثاثترتيبويظهر.الداكن

وتدعم.النافذةقربصعيرةوأحرى،المدلأةقر!رئيسية:محموعتين

اللونيالانمسجامأيضايدعمهاكما،الفراغوحدةالكبيرةالسجادة

الغرفة.أرجاءفىيتكررالذيوالبرتقاليالأصفر
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انحططاتتن!ق

اللونية

لمم!جي

مررق

علىتعتمدالخططاتهده.داحلية!ساحةاضصاميماكممادح-تحت-أساسيةلونيةمحططاتبتلاتةالاستعانة!س

العلاقاتهذهع!يبتكرونهاالتىاللوليةالتنويعاتالمصمميرمنكثير!!سر-اليميرإلى-الألوانلدائرةا!وليةاالعلا"خات

الداحلية.تصاميمهممنأيشواحدا!لىممحطصأيقحعولىقلمالكنهم،ألاأ!الىالأ!اسية

كطلرتقا

لطلرتفا

+اصمر

"حصرمصمر

تت!صلىالحتقارنيةاطراتالمحطصاا

دائرهىاسحا.رهارالألوامد

إلىالا،!!صاضتقاض،ا!الىالاا

والرتقاليتقاشإواالححرة

الصصةلىإ،!اطا

ت!صلىسالحت!طملةاطوكيةاتاالمحصصاا

أطرا!علىم!التقاللةالألوادا

الحمرةلىإئ!!ائمافيتقاض!ط،ئرةااولا

!مدرحاتمواحهة!يالمحصهـ-

ررقة.إلىالمائلالأحصرا

الأحاديةاالألوارسحططات

سنماونةدرحات!ىتنكود

وأكدرحتيرواحدلورس

السرتقالىالمودامىأكتر

غطاءالتصميميشملوعندما.ألاثهلترتيبطرقعدة

بحمسبللأثاثترتيباتبعدةالمصمميقوم،الأرضيات

ترتيبهيجعلأو،الأرضيةمنجزءايغطيالذيالسجاد

مساحةكلتغطيالتيالثابتةالبسطمعمتسقاللأثاث

ال!رضية.

الأولطتكييففيأثرهلتوزبالأثاثيكونقد

منتنقلهمفيالافراديتخذهاالتيالمساراتأيالحركية

توزيغتمفإذامنها.والخروجحجرةداخلم!صانإلىمكان

منتصففيالحركةانحصرت،الحافاتعلىالأثاث

بمنتصفمجموعةشكلفيالترتيبهذاتمإذاأما.الحجرة

والحجرات.الحافاتإلىتتحولال!فرادحركةفإن،الحجرة

مجموعتينعلىتحتويقدنشاطمنلأكترلخصصالتي

علىمثلا،،العائلةحجرةفتشتمل.الأثاثمنأكثرأو

!جموعةعلىأوالتلفاز،مشاهدةتنا!حبأثاثمجموعة

تحتويوقد.للمطالعةأحرىمجموعةعلىأو،للألعاب

النومتناسبللأثاثمجموعاتعلىالأطفالنومحجرة

واللعب.والدرالحمة

وأقلهاالأساليبأيسرالألوانتوفر.بالألوانالاستعانة

وقد.الداخليالفراغعلىالتشويقسمةلإضفاءتكلفة

جواماحجرةعلىالجدرانطلاءلونتبديليضفي

الطلاءألوانفيالتنويغمصادرفإن،الحقيقةوفيمختلفا.

والمفروشاتوالجدرانالأرضياتوأغطيةوالمنسوجات

موادغسليسهلكماحدود.بغيرموفورةتكونتكاد

مما،الأخرىالزخرفيةوالموادوالمنسوجاتالحديثةالطلاء

كالمساحةاللتضاداللون

الأحمراللودمنالصعيرة

فىالأررقمعتتباي!التى

لإمكانههده،النومححرة

للتشويقعنصرإضفاء

الأحاديالمحططعلى

تكرارينححكماالسائد.

ي!والأأصانالوحدات

المساحة.وحدةتكريس

الحشبي،الأتاثويضفي

الصورةوإطار،والأرصية

علىسالدل!ءإحساسا

الغرفة.
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انتقاءوشأثرعمليا.أمراالألوانمنلونأياستعماليجعل

ونوعه،الضوءبكمية!أثركماالشخصيبالاختيارالألوان

.بالحجرةالخاصةوبالأنشطة،الداخليةالعمارةوبنمط

مجموعةاللونيالخططيشمل.اللونيةالمخططات

فيالواحدللونالمتفاوتةالدرجاتأوالختلفة،الألوان

لونيةمخططاتثلاثةاستعمالويشيع.الداخليالفراغ

وهذه.الألواندائرةفىالختلفةالألوانعلاقاتمننابعة

فيالمتجاورةالألوانبينماالمتجانسة،المتقاربةالخططات

الزرقاءالألوانأووالبرتقاليةالصفراءكالألواناللونيةالدائرة

وتجمع.ونعومةرفقفىالتالفإلىتركنوالخضراء

المتقالجطالألوان!نمما،المتباينهة،المتكاملةالألوانمخططات

لخططاتالقويالتأثيريبرز.الألواندائرةأطرافمن

اللونبينتزيينهايجمعالتيالغرففيالمتضادةالألوان

مخططاتوتؤممسوالأخفمر.أوالأحمروالبرتقاليالأزرق

واحد،للونمتفاوتةتنغيماتعلىالأحاديةالألوان

إحساسلتوليدمثلا،،الأزرقللونالمتعددةكالدرجات

تشكيلعلىالأحاديالخططيحتويوقدبالتوحد.

والأبيض.الأسودمنصغيرةمساحات

ا!ئطورقعلىار!رفتنويعاشتمل.التصميمعلىالتشويقعنصرإضفاءفيالزخرفيةوالوحداتالملامستنويعاتنجحت.المائدةغرفة

.والرفالمصقولالخشبيالأثاثيمالستائرفيالمفتوحالنسيجشباينكما.الأرضيةوبلاطالكراسيوحشايا
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لتوديرمصدرالمقتنيات

الزينةمكوداتمجموعة

التصميمتدعمالتى

الزيسة)كمالياتالداخلى

لأي(والاكسسوارات

هذه.بالمسزلغرفة

منالزحرفيةالمجموعة

بؤرةتشكلالأمشاط

بغرفةعاديةغيرجذب

التباينيشتدوهنا.حمام

الأمشاطأشكالبين

والشكلالتعقيدشديدة

السميللحوضالسميط

الحديث.

بينمنللاختياراتتحديدهناكيكونأنالأمريلزملا

بل.الأحاديةأوالمتباينةأوالمتجانسةالألوانمجموعات

الخاصللذوقاللونىانحططاختيارأمرسركأنيجب

معظهمتزيينبعضهمويفضل.بالفراغالمنتفعينبالأفراد

الشاحبكاللون،محايدةلونيةبدرجاتالغرفةأنحاء

الأبيضأو،بسمرةالمشوبالأبيضأو،الطبيعيةللجلود

صغيرةلونيةبمساحاتتطعيمهامعوذلك،الناصع

على.فاقعةألوانتجمئكدةفيبعضهمويبرع.للتشويق

لونينأوأ!نمننسقبتكراريقومالآخربعضهمأنحين

.الحجراتبينالتوحدمننوعلترمميخالبيتأنحاءفي

اللونيالنصقعلىاللونيةمخططاتهمالناسمنكثيرويطور

الأدواتمنأداةأو،مفضلةأثاثقطعةأو،أثيرةفنيةللوحة

المساحة.فيبهاالانتفاعسيتمالأخرى

داخ!!الختلفةالألوانتوزيعيتعساوى.الألواننوزيع

التصميممخططألوانمع،الأهميةفى،الفراغيةالمساحة

،صغيرةكمياتفىجذابةالألوانلعضوتبدونفسها.

علىكبيرةمساحاتتغطيعندماالجاذبيةهذهتفقدلكنها

الأرائك.تغطيأضاالضخمةالمفروشاتأوالجدران

وأالمنسوجاتمنجاهزةنماذجعلىالحصولويمكن

فىتنا!سقهااختباربغرضالتجاريةالمحالمنالطلاءأصباغ

اختلافمعمختلفةتبدوقدالألوانولأن.الغرفةفراغ

فإنه،الصناعىالضوءإلىالطبيعىالضوءمنرؤشهامجال

نفسه.للشكلالفراغإضاءةفيالنماذجهذهاختباريجب

ضوءفيالشدةبالغةالفاقعةالألوانلعضتبدووقد

صناعيضوءفىمقبولةتصيرلكنها،الساطعالشم!ي!

.هادئ

علىالتركيززيادةيمكن،الألوأنتوزيعطريقوعن

الأخرىالأشياءأوالأثاثأوالداخليةالعمارةمكونات

علىالانتباهتركيزيمكنإذمنه،التقليلأو،للمساحة

الجداربطلاءالداخليةالعمارةدونوالمفروشساتالأثاث

بإبرازعندئذالجدرانفتقوممحايدلونمنبدرجات

وأغطة،للمفروشاتاللونىإطارالنسقوتحديد

معالستائرلونتباينأنكما.والكماليات،الأرضيات

وعندماالنوافذ،شك!إلىالانتباهيلفتالجدارلون

النوافذمتندمجالستائرلونمعألوانهاتتجانس

معها.وتتآلفالجدران

شكلبتغييرالبصرخداعيمكنأيضا،الألوانوبتوزيع

أكثرمثلا،غرفةسقفيبدوفقد.والأثاثالداخليةالعمارة

قياسافاتحةدرجةذيبلونطلائهعندعليههوعماارتفاعا

جدرانأربعةمنواحدجدارطلاءأنكما.الجدرانإلى
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عمقاالغرفةعلىيضفيبينهامشتركلونمنفاتحةبدرجة

طلاءيتوحدعندمانفسهالتأثيرويحدثإضافيا.فراغيا

جدارية.للوحةالرالغالجدارويخصص،جدرانثلاثة

بقيةوتبطن،اللونفاتحةبأخشابجدأريبطنأنويمكن

الكبير،المقعدحجميبدووقد.داكغةبأخشابالجدر

لأنوذلك،لونهنفسمنحائطأمامبوضعهوذلكصغيرا،

الحائط.معمندمجايبدوالمقعد

تتساوى.والملامسالزخرفيةالوحداتاختيار

علىقدرتهافيالألوانمعوالملامسالزخرفيةالوحدات

العمارةإلىبالنسبةوذلك،تشتيتهأو،الانتباهتركيز

ذاتالستائرفتساعد،الغرففراغمنوغيرهماوالأثاث

ناحيةالانتباهجذبفيمثلا،القويةالزخرفيةالوحدات

المنسوجاتمنومنوعةعديدةأصنافوهناك.النافذة

بأساليبتوظيفهايتيحمما،والجدرانالأرضياتوأغطة

فيالبصريالتمويهأوالانتباهتركيزلأغراضمتعددة

الطبيعيةبالملامسالاستعانةوبالإمكان.الداخليةالمساحات

عنصرعلىالانتباهلتركيزكالطوبالبناء،موادلبعض

التنويعبإتاحةوالرخاموالإردوازالخشبويقوم.معماري

وجذبالأرضياتلبلاطوالملامسالزخرفيةالوحداتفى

إليه.الانتباه

مقدارالزخارفووحداتالملامساختيارفييساعد

المساحةداخللهمامشتعر!ه!اللذانونوعهالاستعمال

الموادتتعرضلكن.والأثاثالمفروشاتعلىأوالفراغية

م!قارشةبسرعةتبلىلاكانتوإن،لاتساخعادةارض!

الموادتحافظ،العكسوعلى.الواحدةاللونيةذاتبالمواد

لفتراتنظيفمظهرعلىالخفيفةالوبريةالملامسذات

لكن.المصقولةالناعمةالأسطحذاتبالموادقياساأطول

للبلىمقاومتهايكيفالموادمنلكثيرالصناعىالتركيب

فيكثيراالموادبعضتتشابهوقدصيانتها.وإمكان

الملمسي،ونسقهالزخرفيةبوحداته،الخارجىمظهرها

ولهذهوتكلفتها.متانتهافىكثيراتختلفقدلكنها

الموادعنالمعلوماتببعضالإلماميجدر،الأسباب

-3الأرضياتأغطية2-الأقمشة-افيالمستعملة

.الجدرانأغطة

التصميمفىالمستعملةالرئيسيةالأقمشة.الأقمشة

الطبيعيةالموادمنالمصنوعةالمنسوجاتتشملالداخلي

المصنوعةالأنواعتشملكما،والكتانوالقطنىلمحسوف

والأليافوالبوليستركالأكريليكالصناعيةالأليافمن

فيتم،المتانةشديدةالصوفيةالمنسوجاتأما.الزجاجية

استعمالراجوقد.ناعمملمصأوخشنبملمستجهيزها

وذلكالتنجيد،قماشصناعةفىطويلةلفتراتالصوف

.الأثاثأشكالمنشكلأيمعالتشكلفيلمرونته

المتانةفيهاتتوافرلاالكتانأوالقطنأقمشةأنوالواقع

والمفارشالستائرلعملمناسبةلكنهاللتنجيد،المطلوبة

طويلا.وتعمرللغسلقابلةأنهاكما،الأسرةوأغطية

الأقمشةوالبوليسترالأكريليكمنسوجاتتشبه

ثمنهاولكن،الاستعمالوطولالمتانةفىالصوفية

محلهوتحلوملمسا،مظواالصوفتشبهوهي.رخيص

تنظيفها.سهولةهذاإلىويضافالتنجيد،صناعةفى

الأكريليك-مشتقاتأحد-موداكريليكنسيجويمتاز

التيالأقمشةوتكتعسب.الاحتراقمقاومةعلىبقدرته

ومقاومةالمتانةنسيجهافيالبوليسترخيوطتدخل

،أخرىبخيوطالبوليسترخيوطتخلطماوكثيراالتجعد.

وتتميز.الأسرةوأغطيةالستائرأقمشةلإنتاجكالقطن

بتنوعالزجاجيةالأليافمنالمصنوعةالمنسوجات

ملامستماثلالتيبملامسها،الزخرفيةوحداتها

تتميزكماالحرير.أوالكتانأوالقطنمنسوجات

بها،العنايةبسهولةالزجاجيةالأليافمنسوجات

ماوبسب!ب.ثمنهاوبرخص،الاحتراقلمقاومةوبقابليتها

فقد،الجلديةالحكةبسببمريحغيرإحساسمنتتركه

الستائر.صنعفياستعمالهاانحصر

أغطةلاستعمالالحاجةدعتإذا.الأرضياتأغطلة

وبينوالسجاد،البسطبينالخيارممينحصر،للأرضيات

البسطالملرنة.الأرضياتباسمالمعروفةالصلبةالأغطية

الحجرةبوحدةالإحساسإضفاءشمأنهامنوالسجاد

قمابينالوحدةإضفاءفيالسجادويوظفككل.

بالدفءإحساساوالسجادالبسطمنكلوتولد.الأثاث

مغبةمنوتؤمنالضوضاء،تخفتأنهاكما.والارتياح

،عديدةبألوانوالسجادالبسطوتوجد.والارتطامالكسر

الأصنافبينماتتراوحمتنوعةوملامسزخرفيةوبأنماط

ذاتالمطبخأرضياتوبسطالسميكالوبرذاتالفاخرة

خليطمنالبسطأنوأعبعضيتشكل.الناعمةالملامس

جمالأ.يزيدهاالذيالأمروالعقد،الملامص!مننسجي

طبيعيةموادمنبخيوطوالسجادالبسطتنسج

والبوليسترالنايلونمثلاصطناعيةوألياف،كالأصواف

اقتصاديلأنهالنايلوناستعمالويكثر.والأولفان

للبقع.مقاومتهإلىإضافةوذلكطويلا،ويعمر،التكاليف

تقليديةكمادةالقديمةالعصورمنذالصوفعرفوقد

يستعملمازالوهووالسجاد.البسطخيوطهامنتنسج

ويتميزالسجاد.صناعةمبتكراتأحدثفىالانإلى

طوالبرونقهبالاحتفاظالصوفمنالمصنوعالسجاد

للبقع.ومقاومتهلمرونته،الافترأضيعمره

التنظيف،محهلةبأشهاالصلبةالأرضياتوتتميز

شكلفيتكونوهي،مكلفوغيربسيطوتركيبها
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بالترتيب:تكلفةوأقلهاشيوعاوأكثرهاحصائر.أوبلاطات

والفينيل-(الأرضية)مشمعواللاينوليمالفلينثم،الفينيل

متينوهوهوالفينيل،توفراالموادهذهوأكثر،إسبستوس

الألوانمنتشكيلةبأكبرتصنيعهويتمطويلا،يعمر

التىالغرففيالفلينبلاطاتويشئاستعمال.والتصاميم

!علقدرتهاوذلك،المكتباتوفيالهدوءتتطلب

بدرجاتينحصرإنتاجهالكنالضوضاء.امتصاص

منللتلفالتعرضسريعةأنهاكما.البنياللونمنمتفاوتة

معالجأصنافهاوبعض،الأحذيةوكعوبالأثاثقطع

التلف.منسطحهالحمايةالفينيلمادةمنمصقولبغشاء

لمتانتهالمطابخأرضياتلتغطةاللاينوليماممتعمالويكثر

أيضئاإسبستوس-الفينيليستعملبالماء.كذلكتأثرهوعدم

تنطفه.وسهولة،الدهنيةللبقعلمقاومتهالمطابخلأرضيات

الوحداتمنهائلةبتنويعاتتوجدالجدرانأغطية

منالمصنوعالجدرانتزيينورقويقوم.والملامسالزخرفية

وأالكتانأو،الصينيالعشبكقما!قالمواد،منتشكيلة

الأصنافهذهوبعضالضوضاء،امتصاصبمه!ةالبرلاب

يجعلمماالبلاستيكمنرقيقبغشاءمجهزالحائطورقمن

ويصتحمل.المطليةالجدرانطلاءتنظجفمنأيسرتنطفها

في-الفينيلمنبطقةالمعالج-البلاستيكيالحائطورق

منأكثرالماءبخارتحملعلىلقدرتهالمطالبرالحمامات

بقدرتهاالحائطورقمنالأصنافهذهتتميزكماالطلاء.

.الشحوممقاومةعلى

والمعادنالطبيعيةالجلودالناسبعضاستعملوقد

بعضفيمتوافروكلها،الجدرانغطاءفىوالبلا!شيك

بقابليتهاالفينيلبمادةالموشاةالأقمشةوتمتاز.التجاريةالمحال

الكثيفالاستعماللمرافقبملاءمتهاثمومن،للغسلالكاملة

الأغطةوتضفي.الأطفالألعابوغرفكالحمامات

إضافة،بالأناقةيتسمعامامظهراالفلينمادةمنالمصنوعة

درجةولأنالضوضاء.امتصاصعلىفائقةقدرةإلى

الأبسطةبعضهميستخدم،عاليةللصوتأمتصاصها

خلالمننظافتهاتسهلأنهاكما.للجدرانكغطاء

الكهربائية.المكنسة

مجموعةهيالكمالياتهذه.الزينةكمالياتاختيار

الم!صملةوالزيناتتحريكهايمكنالتيالصغيرةالأشياء

،كاللوحاتالكمالياتهذهبعض.الداخليللتصميم

تزيينيةغايةذو،الأخرىالفنيةوالاعمالوالتماثيلالفنية

وساعاتالسجائركمنافضالاخر،وبعضها.بحتة

تنجحوقدمعا.وتزيينيةنفعيةوظائفذو،الحائط

الفراغيةالمساحةفيلونيةدرجاتإضفاءفىالك!اليات

متناسبمتدريجوفقالفراغأرجاءمعتتناغمبحيث

.للمكانالعاموالجوالشكلمعايير

منأنهامنبالرغم،عادةالك!الياتمنالمصابيحوتعد

ماعادةالإضاءةمصادرأنمنوبالرغم.الضروريات

إلىالحاجةأنإلآ،الحجراتبعضفيالتركيبثابتةتكون

الفراغوتزجية،الترويحأوقاتفيقائمةتظلالمصابيح

كذلكالمصابيحوتستعمل،الملابسحياكةأوبالقراءة

مساحة،منجانبإضاءةأوما،شيءعلىالضوءلتسليط

الإضاءةاختيارفىالتدقيقيلزمكما.عامجولإضفاءأو

والإضاءة)الانكاندسنت(،المتوهجةالإضاءة:المناسبة

الخاصتأثيرهمنهمالكللأنذلك)الفلورسنت(بمالفلورية

تأثيرهماتحتمتغيرةالألوانفتبدو،اللونىالخططعلى

مستقلين.

منالخاصةالجوانببعضالكمالياتانتقاءويبين

إلىبعضهمفيركن.بالفراغالمنتفعينالأفرادشخصيات

الصينيقطعأو،الاثريةالعادياتمنمقتنياتهمعرض

.أخرىأشياءأيأو،والأصدافالصخور،أو،والزجاج

مجموعةحولالتصميممجمليكرس،الأحيانبعضوفي

الأفراد.منفردلدىعزيزةذكرىلهاالكمالياتمن

الداخليةالمساحاتتهيئةهيالمحترفالمصمممهمة

وفيمعا.الشخصيةورعباتهالعحيلبحاجاتتفيالتى

المصمممداولاتتمتدقد،،كالفنادقالكبيرةالمشروعات

الوظيفىوالنمطالاحتياجاتلتحديدعديدةلشهور

لاوماالعميليستهويوما،المساحاتبإحدىالخاص

للصرفالماليةالخصصاتتحديدإلىبالإضافة،يستهويه

المصممينهمك،ذلكبعد.الميزانيةبنودمنبندكلعلى

للمخططوالبدائلالحلولإيجادفيأخرىأشهرلعدة

الخططتنفيذإلىوصولأ،اللازمةالموادوشراء،النهائى

الواقع.دنيافيوتجسيده

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

اللودالبويةالأتات

المسكنالتشكيليلتصويرالإصاءةا

لأرضيةمشفارةالعماوالسجادلبسطا

الحائطورقالأرصيةفرشاللاط

الموضوعصرعنا

التصميمصرعنا-أ

التناسبيالمقياسداطرارا

والملمسالنمطيةالوحدةهـ-الشكلأوالقالب-!

والضوءاللود-خ

الأفقيالمسقطمخططتطوير-2

الورقعلىالتحطيط-أ

بالألوالىالامشعانة-!

والملامصالزحرديةالوحداتاحتيارخ

الزيةاساتكمااحتيار
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أسئلة

التنحيد؟أقمشةصناعةفىالأصوافامشعمالانتشرلم-أ

؟اللونمظهرعلىالملمسيؤثركيف-2

الأدقيالمسقطفيإظهارهايجبالتيالأشياءنوعياتما-3

غرفة؟لأرضية

الداخلى؟التصميمفيالتدرجيعنىمادا-4

؟معماريعحصرإلىالانتباهجذباللونيستطيعكيص

بخاصيةتتميزوالتيالحدرانغطاءفيالمستعملةالموادما-6

الضوضاء؟امتصاص

فىمظههرياتتحكمأنللألوانالختلفةللامشعمالاتيمكنكيف-7

؟الغرفأحجام

الداحلي؟التصميممجالفيالتدريبتلقىيمكنأين8

قبلالاعتبارفيأحذهاالمصممعلىيجبالتيالأشياءما-9

الداحلي؟للتصميممخططتطويرفيالشروع

-ام)519إرنستو،ليونديبونسزديلو

عامفيالمكسيكرئيصأصبحمكسيكيسياسي(.

أكثر،الدستوريالثوريالحزبإلىزديلوينتمي.أم499

فيالسيامميةالحياةعلىهيمنةالمكسيكيةالأحزاب

يدساليناسكارلوسخلفوقد.أم929منذالمكسيك

المكسيك.رئاسةعلىغوتاري

للتخطيطوزيراساليناسحكومةفيزديلوعمل

للتعليموزيراثمام،299و8891بينالفترةفيوالميزانية

ليتفرغمنصبهمنامشقال،أم399عامأواخروفي.العام

للفوزالانتخابيةكولوسيودونالدولويص!حملةلإدارة

مارسفيأغتيلكولومميوولكن.الجمهوريةبرئاسة

له.خلفازديلولمساليناسالرئيسفاختار،أم499

المعهدفىوتخرج،سيتيمكسيكوفيزديلوولد

.أم729عامفيسيتىمكسيكوفيالقوميالتقني

عامفىبيلجامعةفيالماجستيردرجةعلىوحصل

عامفيالجامعةنفسمنالاقتصادفىوالدكتوراهام769

زديلوعمل،وزاريمنصبأولتوليهوقبل.ام819

بالمكسيك.المركزيالبنكفياقتصاديا

رداء،ضملإحكاميستخدماخرشىءأيأوقرصاكر

خلالإمرارهويتمالرداء،منواحدبجانبالزرويخاط

لزخرفةأيضاالأزراروتستخدمالاخر،بالجانبعروة

الملابس.

العظم،مثلمعينةموأدمنالملابسأزراروتصنع

،لأصدافوا،والبلاستيك،والمعدن،والزجاج،والقماش

.لأحجاروا

بدأمتىالدقةوجهعلىيعلمأحدلا.تاريخيةنبذة

عثرواالاثارعلماءأنإلا،الملابسأزراراستخدأمفىالناس

وقد،التاريخقبلماإلىتاريخهايرجع،عظميةأزرارعلى

زينةالأزرارالقدماءوالرومانيوناليونانيوناستعمل

أيضا.ولتزريرها،للملابس

الملابسلتزيينبعدفيماالأزرارالأوروبيونوالمشخدم

وأحزمة،،ودبابيسخيوطا،يستخدمونالناسوكان.فقط

استخدامبدأثم،ملابسهمضملإحكامالأزرار،منبدلآ

،الميلاديعشرالثالثالقرنخلالللتزريروسائلالأزرار

العروةواخترعت،المحبوكةالأثواباستخدامشاعحينما

البرونزية،الأزرارعشراتالناسواستخدم.ذلكأثناء

استخدمبينما،الأماممنملابسهملتزرير،والخشبية

مطعمة،الفضةأو،الذهبمننفيسةجميلةأزراراالأغنياء

الكريمة.بالأحجار

الأوروبيوداستحدموقدى،التاريعقبلماعصورممذامشحدمتالأزرار

للتزرير.ذلكبعدامشحدمتثملقط،الرينةأحلمنلفترةالأزرار
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جامعوويقوم،فميةأوتاريخيةقيماذاتتكولىقدالقديمةالأزرار

معومبادلتها،محموعاتهموعرضتاريحها،بدراسةغالماالأررار

آحرير.أررارحامعي

متل،معيمةموادس،محتلفةوأحجامبأشمكالتأتىالحديثةالأزرار

لحلد.وا،لحمتبوا،لبلاستيكا

الأزرارأصبحت،الميلاديعشرالسادسالقرنوخلال

شائعة،بالأصباغالملونةوالصور،الأشمخاصلصئورالحاملة

لرجالجانبيةصوراتحملالأولىكانتحيثفرنسا،فى

صوراالثانيةعرضتبينما،الشأنذويمنونساء

الفرنحسيةالثورةوعقب.أخرىومناظروالأزهارللأشجار

صورتحملأزرأرفرنسافيظهرت،ام997-ام978

الفرنسي،والعلما،الحربكأبطالوطنيةموضوعات

الأزراراستخداملعادةمقدمةالأزرارهذهوأصبحت

رزكلمةومازالت.أخرىلعبارأتأو،للشعاراتالحاملة

علىللدلالةالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىتستخدم

الشارةوجهعلىمطبوعةصوراأو،عباراتتحملشارات

الخلفي.بوجههاودبوسا،الأماممط

القرنفيالأزرارأضيفتبالأزرار.المتعلقةالمعتقدات

فياعتقادوساد،الرجال!شراتآأكماإلىعشرالسادس

مسحمنالرجالمنعتألازرارهذهبأنالوقتذلك

الأزرارهذهأنفالأرجح،ذلكومع،أكمامهمفىأفواههم

بعدصارتثم،الأكمامأسفلالفتحاتلضماستخدمت

الزينة.لمجردتستخدمذلك

منالأيمنالجانبفيالرجالوصبنزرارعادةوترجع

معظمأنإلىالأيسر،الجانبفيالنساءوازرار،الثوب

نإالنظرياتإحدىوتقول،يمناهميستخدمونالناس

الرجالارتداءلتسهيلالأيمنالجانبفيوضعتالأزرار

كيالنساءلملابسبالنسبةالعكسوحدث،لملابسهم

قصةوهناك،الموسراتالنساءإلباسالخادماتعلىيسهل

مكنالأيمنالجانبعلىوصإلأزرارإنتقولأخرى

سحبهمأثناء،اليسرىباليدستراتهمأزرارفكمنالرجال

بي!ناهم.آخرسلاحاأوسيفا،

الأزرارجامعويقومحيث،شعبيةهوايةالأزرار.جمع

لعرضها،بتركيبهامنهمالكثيرويقومتاريخها،بدرالحسة

وبيعها،شراءها،الهوايةلهذهالمتحمسونويتولى

وانضم،والباعةالأزرارجامعيمنعيرهممعويتبادلونها

الأزرار.بجامعيخاصةمنظماتإلىمنهمكثير

007-؟هـ،82أو81-؟)حبيشبنزر

،الأسديأوسبنحباشةبنحبيشبنزرم(.07أأو

أبومريم،السلمىمعالكوفةمقرئالقدوةالإمام.الكوفى

الخطاببنعمرعنوحدث،الجاهليةأدركمخضرماكان

وغيرهم.مسعودوابنوعليوعثمان

النجودأبيبنوعاصمالأعمشإسحاقأبوعنهحدث

عنالقراءةأخذ،والعربيةالقراءةفيإماماكانوغيرهما.

وتصدر،عنهماللهرضيمسعودوابنوعلىكع!بنأبي

منولهتوفيعابدا.،الحديثكثيرثبتاثقةوكانللإقراء.

ذلك.م!أكثروقيل،سنة21.العمر

شتية.الزرادان!:.ررادشد

الفارسىزرادشتأسسهاقديمةديانةالزرادشتيلأ

الميلاد.قبلالسادسالقرنفيعاشالذيالأصل

الصراعفكرةفيالزرادشتيةجوهرشمثل.المعتقدات

مازدابأهورابالإيمانزرادشتنادىوقدأصشر.واالخيربين

عدلحكيمأزلىواحدهوالذيالحكمةإلهأنهزاعما

وللقضاء،حاقدةشريرةروحميوأنكراأنواعتقدوخير.

القوىوهييازاتا،علىمازداأهورانادىالشر،هذاعلى

تساعدكما،لمساعدته،جنسهمنهىالتيالخيرةالروحية

الشياطين.منمجموعةمينوأنكرا

الذيالعالمخلققدمازداأهوراأنالديانةهذهتزعم

فيهدخلمينوأنكرأولكن،مراحلسبعفىخير،هو

ويعتقد.العالمفيوالشرالخيرشصارعثمومن.ليفسده

النهاية.فيالخيربانتصارالزرادششيون

تتحدحيثالآخرةبالحياةأيضاانزرادشتيونويعتقد

يزعمونكما.للحسابالناسويقومالأجسادمعالأرواح

الأشراريهلكوفيه،الحمممننهراسيعبرونالجميعبأن

ويصب،فينجونالمقسطونأماالوجود.منالشروينش!

حالتهاإلىالأرضوتعودفيطهرها،جهنمفيالملتهبالنهر

حيثالأرضيةمملكتهمازداأهوراويؤسس،الخيرةالأولى

.خالدةسعيدةحياةالسعداءالأخياريعيش

التيالنارأمامبالصملاةأتباعهزرادشتأمرالطقودر.

بناريمثلونهاوقد.معتقدهمفيوالعدلللنظامرمزهي
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مراتخمسيصلونوهمبالقمر،أوبالشمسأودنيوية

وعندالظهر،وعند،الشمسشروقعند:اليومفى

وهموقوفاويصلونوالفجر.الليلومنتصف،المغرب

وتسبق.وسطهمحولمقدسازناراويحلونيربطون

مصدرلانالشرضدسلاحعندهموهيطهارةالصلاة

يهتمثمومنمينوبمأنكرا-يزعمونكما-التلوث

والأرضوالماءالناربطهارةألانحتىالزرادش!تيون

خاليةأماكنفيجثثهمبعرضالأمواتمنويتخلصون

تلتهمهاحيثالممتأبراختسمىحجريةأبرأ!أو

أهمها،سبعةجماعيةاحتفالاتللزرادشتيينالصقور.

الأبديباليوماحتفالوهوالجديد،اليومأوالنوروز

ويقام.الأرضإلىمازداأهورامملكةتأتيحينماالجديد

الربئ.فىاليومبهذاالاحتفال

ومعناهاالأفستااسمعليهايطلق.المقدسةالأسفار

منوحيعندهموهيالسند،أوالمتنأوالأصلأوالأساس

الفرنسيالاثارعالمعثرثمفقدالأفستاولكنمازدا.أهورا

علىويشتمل.وترجمتهبنشرهقاممنهقسمعلىدوبرن

الأصلي.الأفستارلغجملتهافيلاتتعدىأسفارخمسة

-2.العبادةومعناهاأليسناسفر-أ:هىالخمسةوالأسفار

وأالترنيماتأياليشتان3-الفسبرد.أوألوسبرومعفر

5-الخودة.القانونأيالفانديدادأوالوانديداد-4المزامير.

أفستا.

الشروحتلكعلىوشروحالأفستا،علىشروحوهناك

فقدتوفوالايار!ة.والبازندالزنداسمعليهايطلق

القليل.إلامنهاإلينايصلولمالشروحهذهمعظم

القليل،إلازرادشتحياةعنلايعرف.تاريخيةنبذة

)فارسيإيرانيفهو،حياتهحولوتكثرالرواياتوتضطرب

.مق628نحوفيولدأيضا(يعرفكمابارسيأو

التجوالمنفترةوبعدبختر.إلىمنهاوهاجربأذربيجان

هذهأتباعيزعمكما،القديمةمعتقداتهمفيالتأملوحياة

كشتاببدعوةوقامالأدستا،هوكتابعليهأنزل،الديانة

حتىمشواتتمضولمالمعتقد.بهذاوأقنعهفارسأمير

زرادشتماتوقد.الزرادشتيةإيرانأهلمعظماعتنق

علىالطورنيونأغارحينما،.مق155عامحواليمقتولأ

.فارسبلاد

إلالإيرانالرسميةالديانةتصبحلمالزرادششيةوأممن

فيوحتى،الميلاديالثالثالقرنفيالساسانيالعهدفي

كانتبل،عامةالإيرانيينديانةتكنلمالمرحلةهذه

والمانوية،،والنصرانية،كاليهوديةشتىعقائدمعهاتتصارع

،إيرانأهلمعظمفيهودخلالإسلامجاءثم.والمزدكية

بلادإلىبعضهمهاجرقليلنفرإلاالزرادشتيةعلىيبقولم

بالفارسبن.وسمواغوجاراتفيوأقامواالهند

نأكما.الاسمبهذاتعرفبومبايفيطائفةتزالوما

فيلاسيماالإيرانيةالولاياتبعضفيقليلةفئاتهناك

وأقاموأوإيرانالهندمنمنهمكثيرهاجرثم.خراسانجنوبي

.المتحدةوالمملكةوأسترالياالمتحدةوالولاياتكندافي

.المجوسمثرا؟،البارسي،القديمةفارس:أيضاانظر

م(.226-؟هـ،ا-؟)أسعلى،ررارةاب!

منالنجاربنيمن،الخزرجقبيلةمنأنصاريصحابي

.والإسلامالجاهليةفيبالشجاعةاشتهر.المدينة

اللهرسولولقي،الهجرةقبلالثالثالعامفيمكةقدم

إلىالإسلامحملمنأولوكان.يديهعلىوأسلمظ!تح!

أسلموا،الذينمننفرمعجاءالتالير،العاموفي.المدينة

وعرفت!.ول،اللهرسولوبايعوارجلا،عضراثناوعددهم

معهمظ!س!النبيأرسل.الأولىالعقبةببيعةالبيعةهذه

المدينة،فيالدعوةلنشرعنه،اللهرضىعميربنمصعب

الدين.فيويفقههم،القرآنقراءةأهلهاوليعلم

زرارةبنأسعدبيتفيعنهاللهرضيمصعبنزل

شبيهاالإسلامإلىللدعوةمركزابيتهوغداعنه،اللهرضي

الذيالعاموفي.المكرمةمكةفيالأرقمأبيبنالأرقمبدار

هداهمممنوفدمععنهاللهرضيأسعدجاء،الهجرةسبق

،امرأتانبينهم،وسبعونثلاثةوعددهم،الإسلامإلىأدله

أسع!ا!اررؤ،!نالعقبةبيعةوتمت!س!.ا!رسولولقوا

المتحدثينطليعةوفيالوفد،رجالأصغرعنهاللهر!ي

عنسيذودونانهمعلىجميعاوأقسموا،إسلامهمؤكدا

نسائهم.عنيذودونكماصتن!إمداللهرسول

فيأسعدكانالمدينةإلىصو!هي!الرسولهاجروعندما

ض!ي!سطالننولكن،بدأرهالنزولإلىودعاه،مستقبليهطليعة

فيالناقةبركت.اللهلهاقدرحيثتبركناقتهيدعأنأثر

أيوبأبيمنزلأمامالتمر(فيهيجفف)مكانمربد

بيته.في!ش!الرسولونزلزيد(،بن)خالدالأنصاري

المربد.ذلكفيمسجدايبنيأنعلسطالرسولقرر

أصحابه.بإرضاءزرارةبنأسعدوتكفل

فيالمسلمينجمعمنأولأنهعنهاللهرضيمآثرهومن

ع!.اللهرسولقدومقبلالجمعةلصلاةالمدينة

عنه.اللهرضيزرارةبنألمسعدولادةتاريخلايعرف

الموافقللهجرةالأولالعاممنشوالفىكانتوفاتهولكن

بدر.موقعةقبلم622لعام

اللإمامم(.171-؟هـ،39-؟)أوكلبنررارة

أبو،أوفىبنزرارة،الأعلامأحد،البصرةقاضيالكبير،

حصينبنعمرانمنسع.البصريالعامريحاجب

أيوبعنهروى.وغيرهمعباسوابنهريرةوأبى

وغيرهم.الأعرابيوعوفوقتادةالسختياني
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أستراليافىأغنامقطغقيادةكندافىالقمححصاد

!مالعالميةالعاملةالقوىونصف.للصناعاتخامومواد،لل!لاسؤاليالص،عدائيةموادم!إليهلحخماجطبم!ممدساالمتنوعالمتنامىالزراعةعالم

للرراعة.تستحدمالياسسةثلتونحوالمزارع!!،

عةلزراا

يمارسهاالتيالأنثعطةأهممنالزراعةتعتبراكراعكة

غذاءمننحتاجهمابكلتقريباتمدنافهي.الإنسان

ليس.والمأوىالكساءمنمستلزماتناتوفيرإليبالإضافة

لبعضالضروريةالموادلناتوفرالزراعةإنبلفحسبهذا

وتدل.الطبيةوالموادالدهاناتمثلالأساسيةالصناعات

على،العاملةالقوىنصفأنالمتوفرةالإحصائيات

ذلكويفوق-الزراعةمجالفيتعمل،العالميالمستوى

الصناعة.مجالفيالعاملينعدد

ذإ،الإنسانمارسهاالتيالمهنأقدممنالزراعةوتعتبر

منطقةفي!سنة000.11حواليإلىنشأتهابدءيرجع

منطقةفيالقبائلبعضاكتشفتفقد.الأوسطالشرت

وكذلكالبذور،منالنباتاتزراعةكيفيةالأوسطالشرق

هذهالناستعلمولقدالأسر.فيالحيواناترعايةكيفية

علىالاعتمادوبدأواسنة،000/01حواليقبلالمهارات

الغذاء.موادلتوفيرالزراعة

الغذاءعلىللحصولالزراعةتطويرقبلالناساعتمد

.الأسماكوصيدوالحيواناتاكبريةالنباتاتجمععلى

قلةإلىأدىمماباستمرارالغذاءعنالبحثعليهموكان

الزراعةتطورمعلكن.الأخرىللأنشطةالمتوفرالوقت

تعدلموعليه.وفيرةبكمياتالغذاءتأمينبالإمكانأصبح

عندالغذاء.لتوفيرالناسمنكبيرةأعدادإلىحاجةهناك

الحرفمثلأخرىمهناحترافبالإمكانأصبح،ذلك

لذلك.الحضريةبالحياةالمتعلقةوالأنشطةوالتجارةالفنية

توفيرإلىأدىالزراعةمجالفيحدثالذيالتطورفإن

.الحضارةنشوءإلىوبالتاليالغذاء

ينتجهمماأكثرالغذأءمنأكبركمياتالمزارعونينتج

فيالتطورظللكن.الغذائيةالموادوجامعوالصيادون

علىالزراعةواعتمدت.طويلةقرونابطيئاالزراعةمحال

أدواتمنالمزارعونيملكهماوعلىوالحيوانالإنسانقوى

نهايةوعند.إنتاجيةأكثروعمالتهمأراضيهملجعلقليلة

الزراعيةالالاتتطويرالمكتشفونبدأعشر،السابعالقرن

السنينمرورومعوالحصاد.الزراعةولعمليةالتربةلإعداد

طور،العشرينالقرنوخلال.الزرأعيةالآلاتتطورت

،والحيواناتالنباتاتمنوقويةجيدةأصنافاالعلماء



إندونيسيافيالمطاطأشجاربزل

547عةلزراا

سريلانكافيالشايأوراقجمع

فعالية.أكثرالحشريةوالمبيداتالسمادمنأنواعاوكذلك

إلىأدىمماالإنتاجكفاءةفيزيادةالتطورهذاصاحب

الإنتاجفيكبيرةوزيادةللزراعةالمطلوبةالعمالةتقليل

الزراعي.

فيالزراعةمجالفىالتطورهذامعظمحدثوقد

يمارسونالناميةالدولفيالنالروبقي،الصناعيةالدول

مئاتمنذأجدادهميمارسهاكانالتيالتقليديةالزراعةنمط

لمامكانهاليسالتقليديةالزرأعةتمارسالتيوالدول.السنين

توفيربأنعلما.إليهتحتاجالذيالكافىالغذاءتوفرأن

الزيادةلموأجهةضرورياأمراأصبحكافيةبكمياتالغذاء

مواجهةبالإمكانيصبحولكي.السكانأعدادفيالهائلة

تلافيوبالتاليالناميةللدولالغذاءتوفيرفيالمتزايدالنقص

الالياتتوفيرالصناعيةالدولعلىفإن،المجاعةحطوث

النامية.الدولفيالزراعةلتطويراللازمةالحديثة

الرئيسيةالزراعيةالمنتجات

المزارعلكن،الزراعيةالمنتجاتأهممنالغذاءيعتبر

الطبيعية،الأليافمثلأخرىمنتجاتأيضالناتوفر

بعضوتستخدمالأشمجار.وكذلكالزينةونباتات

هذهوتشمل.فقطالماشيةأعلافلإنتاجالزراعيةالمحاصيل

مثلأخرىكثيرةوحشائشوالفصفصةالبركاالأعلاف

محاصيلأهميةوتبرز.والتيموثية،العصافيةالعشبة

المستوىعلىالماشيةمنتجاتتوفيرخلالمنالأعلاف

.التجاري

العالمغذاءكلالمزارعونينتج.الغذائيةالمنتجات

ويأتي.الحيواناتوصيدالأسماكإلىبالإضافةتقريئا

الحيواناتمنوالباقي،الزراعيةالمحاصيلمنالغذاءمعظم

.الأخرىالزراعيةوالحيوأناتالأبقاروخاصة

خمسةحواليالعالمفيالمزارعونينتج.المحاصيل

إلىالفئةهذهتقسيمويمكنرئيسيا.محصولاوثمانين

وتشمل،الحبوبهىالرئيسيةالمجموعة.مجموعاتثماني

فيللزراعةالخصصةالمساحةنصفحواليالحبوبزرأعة

الغذائية()الموادا!لغذياتمعظمتوفروالحبوب.العالم

هيالحبوبأنواعوأهم.والحيوانللإنسانالمطلوبة

والأرز،،والشوفانوالدخن،،الشاميةوالذرةالشعير،

والقمح.،الرفيعةوالذرة

الأهميةمنالثانيةالمرتبةفيالجذريةالمحاصيلوتأتى

معالجذريةالمحاصيلوتتشابه.الغذأئيةللمحاصيلبالنسبة

الإنسانوتمد،العالمأنحاءجميعفيتزرعأنهافيالحبوب

البطاطسهيالجذريةالمحاصيلوأهم.ألاساسيبالغذاء

)الكاسافا(.والمنيهوت،الحلوةوالبطاطا

للمحاصيلالأخرىالستالمجموعاتوتتكون

رئيسيةبصفةتتكونالتيالبقول-ا:منالرئيسيةالغذائية

الفواكه2-.الجافةوالبازلاءالجافةالفاصوليامن
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-3والبقوليةالجذريةللمحاصيلخلافاوالخضراوات

المحاصيل-4الهند،وجوزالصويافولمثلالزيتيةالمحاصيل

-5السكر،وبنجرالسكرقصبخاصة،السكرية

.والشايوالبنالكاكاو6-حبوبالجوزيات

الصويافولخاصة،الزيتيةألمحاصيلبعضوتستخدم

الزيت.إلىبالإضافةوالطحينالدقيقإنتاجفى

والأغناموالماعزوالدواجنالأبقارتعتبر.الحلوانات

تربىالتيالحيواناتأهممنالأخرىالزراعيةوالحيوانات

الزراعيالإنتاجفيالرائدةالمجموعات

الإنتاجيةالمجموعة

لأطنانبا

000/951الحبوب

000.713القمح

000268الشاميةالدرة

237لا...الأرر

.000228السكريةالمحاصيل

000/115السكرق!

،00،637السكربنحر

000.561والخضراواتالفواكه

0007642لهندياوالمورلمورا

056لا...الطماطبم

168)000العم!

.000.11الجذريةالمحاصيل

000.216(ساقية)درنةالبطاطمر

000،029()ال!حسا!االمميهوت

الحلوةالحطاط

-لحاموسا-للأبقار)الحليبا

عر(لماا-لأعناما

الزيتهالمحاصيل

الصويافول

لهنداجور

القط!لدرةزيت

.374(

0676،

نتاخل!ا

طنانلأباةلقصيرا

422لم...2)اء1)

،126000946

014؟...0085

975000574لأ

1(526،

217/1/

3"8

7019

84لا

77

66،

646،

215

7،167

571

125

38

571،

058(

199لم

688لا..

427.لا.

00443

00،655

124(.

0412

218.لا

أنحاءجميعفىالزراعيةالحيواناتوتربىالغذاء.لإنتاج

والمنتجات،والألبان،والبيض،باللحوموتمدناالعالم

الحيواناتبعضالمزارعونيربيكذلك.الأخرى

،المثالسبيلعلىالغذاء.علىالحصولأجلمنوالحشرات

النحل.عسلعلىالحصولأجلمنالنحلالمزارعونيربي

سمكمثلالعذبةالمياهفيالأسماكبعضالمزارعونويربى

المحارمثلالمالحالماءفيتعيشالتيالمحارياتوبعضالتروتة

البحر.وبلح

المترية

2591

365

625

525

483/1

972

528

76

685

862

251

128

518

282

34

الإنتاجترتيبحسبالرئيسيةالدول

فرسسا.روسيا،الهند،،المتحدةالولاياتالص!ت،

فرنسا.،المكسيك،البرازيل،الصين،المتحدةالولايات

.فيتسام،لقبمعلاد،سدوليسياإ،الهمد،لصينا

ند.يلاتا،باكو،لصينا،لهسدا،يلزاضا

روسيا.،المتحدةالولاياتألمايا،أوكرانيا،فرسما،

.وردكوال!ا،مبياكولو،يلزلبراا،لهندا،1غدوأ

مصر.إيطاليا،،الصينتركيا،،المتحدةالولايات

تركيا.،المتحدةالولاياتأسبانيا،فرلسا،اجا،إيطا

.المتحدةالولاياتأوكرالمجا،بولندا،،الصينروسيا،

بمقراطيةلداالكونعو،نيحيريا،سديلاتا،لمراريلا

وليسيا.ندإ

.دبالياا،اوغمدأ،فيتنام،ندوليسياإ،الصير

فرنسا.ألماليا،رومسيا،الهند،،المتحدةالولايات

،،الصين،الأرجنتينالمراز!ل،،المتحدةالولايات

لدونيسيا.إ

يلاند.تا،!ريلالكا،لهندا،الفلب!ت،لدوليسياإ

باكشان،الهسد،،المتحدةالولاياتالصير،

أورممستالى.

6،002!ألأ...للحوما

57697لا...الحازيرلحم

56)360لا...والعحولاجقرالحم

054/74)000الدواجن

نمأ3219(ول)5الدوليةوالرراعةالأعديةسطمةالمصدر:

0،64182.لأ

.1!.72/

ء.،835)0

بواسدا.روسيا،ألمانيا،،المتحدةالولايات،الصلى

ألمانيا.الارحشين،البراريل،روسيا،،المتحدةالولايات

الياباد.روسيا،الراريل،،الصين،المتحدةالولايات
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الأليافعلىالحصوليتم.الطبيعيةالألياف

فيتربىالتيوالنباتاتالحيوأناتمنالطيعية

لإنتاجالطبيعيةالأليافالمصانعوتستخدم.المزارع

.الأخرىوالملاب!روالمنسوجاتالغزل

والجوت،والقنب،والكتان،القطننباتاتوستبر

أهموهوالصوفويأتي.الأليافنباتاتأهممنوالسيزال

منالشعروكذلكالأغناممنأساسا،الحيوانيةالألياف

الأليافعلىالحصولويمكن.الجمالمنوالوبرالماعز

وتنتج(.الحريرية)الدودةالقزدودةشرنقةمنالحريرية

منالحريرمنالعالمإنتاجمعظموالصيناليابانفىالمزارع

والأليافالنيلونوتطويرأكتشا!تأدىولقدالحرير.دودة

علىالاعتمادقلةإلىالعشرينالقرنفيالأخرىالصناعية

العالم.بلدانمنكثيرفيالطيعيةالألياف

المزارعمنكثيرتوفر.الأخرىالزراعيةالمنتجات

وهذه.الطيعيةالأليافجانبإلىللصناعةالخامالمواد

فىتستخدمالتيالحيواناتوجلود،المطاطتتضمنالمواد

مثلالنباتيةالزيوتإلىبالإضافةهذا.الجلديةالصنامحات

الزيوتهذهوتستخدم.الكتانبذرةوزيتالخروعزيت

الطبية.والعقاقيرالطلاءاتصناعةمثلمختلفةأغواضفى

علىللحصولالأشجاربزراعةالمزارعينبعضويقوم

يمكنمعظمهافيالأخشابأنمنالرغمعلىالأخشاب

منالكثيرويقوم.الطيعيةالغاباتمنعليهاالحصول

والأشجاروالزهورالزينةونباتاتالتبغبزراعةالمزارعين

بعضيربونالمزارعينبعضأنكما،والشجيرات

الفراء.أجلمنوالمنكالثعالبمثلالحيوانات

الزراعةانواع

ويمكن.الزراعةمنأنماطعدةالمزارعونيمارس

أحدالمناخويعتبر.طرائقبعدةالأنماطهذهتقسيم

تصنيفيمكن،المثالسبيلفعلى.الرئيسيةالطرائقهذه

الزراعةبوصفهاالاستوائيةالمناطقفيالمزارعأنوأع

فىالممارسةالزراعةتصنيفيمكنثمومن.الاستوائية

العرضخطفيالممارسةالزراعةنمطتحتالباردةالمناطق

الزراعيةالممارساتمعظمتصنيفويمكن.المتوسط

وحدةلكلالمنتجةالزراعيةالسلعةوقيمةحجمبحعسب

الزراعةالتصنيفمنالنوعهذاويسمى.المساحةمن

الموسعة.الزراعةأوالمكثفة

فىشحهناكيكونحينماالمكثفةالزراعةوتمارس

منكبيرةكميةذلكويتطلب.الزراعيةالأرضمساحة

الاستفادةيتسنىحتى،الأخرىوالمواردوالعمالةالسماد

ممكنمحصولأقصىلإنتاجالمساحةوحدةمنالقصوى

الزراعية.المساحةوحدةمن

الخضراواتلإنتاجالصغيرةالمزارعأوالحدأئقوتعتبر

وهذا.المكثفةالزراعةعلىمثالاالمدنأطراففيالموجودة

الهكتار.من.،4حواليمساحةيغصالحدائقمنالنوع

للعملواحدضمخصإلىتحتاجالأرضمنالمساحةوهذه

.الخضراواتمناقتصاديةكميةلإنتاجاليومطوال

الأرضتتوفرحينماالموسعةالزراعةالمزارعونيمارس

الزراعةوتتطلب.الخصبةوالتربةالخفيفةوالأمطارالواسعة

لكلوالتجهيزاتالمعداتفينسبياأقلاستثماراالمولممعة

نسبيا.أقلعائداتنتجوحدةوكل،الأرضمنوحدة

وغربيأستراليافيالكبيرةالمزارعذلكعلىمثالوأصدق

الأماكنهذهفيالمزارعتغطيحيث،المتحدةالولايات

آلاففيهاوتربىالهكتاراتبالافتعدشاسعةمساحات

)الهكتارهكتار6.1إلىيحتاجحيوانوكل.الأغنام

والمناسب.الكافيالمرعىليجدالأرضمن2(أم.!...

وحدةبحسبالموسعةالزراعةمنالعائدفإن،وبالمقارنة

المساحيةالوحدةبعائدقورنماإذامنخفضايعتبرالمساحة

فيواحدمنأكثريساويلافهو.المكثفةللزراعةبالنسبة

المكثفة.الزراعةعائدمنالمائة

الغرضحسبالزراعةأنواعتصنيفيمكنكذلك

أجلمنتمارسالتجاريةفالزراعة.إعاشميةأوتجاريةإلىمنها

وينتج.التجاريللغرضوحيواناتمحاصيلإنتاج

حاجتهم.لسديكفىماالإعاشيةالزراعةفيالمزارعون

التصنيف.منالنوعهذاالتاليةالمناقشةوتتناول

أوروبافيالمزأرعمعظمتعتبر.التجاريةالزراعة

تجارية.زراعةالصناعيةالدولومعظمالشماليةوأمريكا

المتخصصة،المزأرع-انوعينإلىتقسيمهاويمكن

الختلطة.المزارع2-

معظمهأوالمزارعهذهدخلويكون.المتخصصةالمزارع

وأالدواجنأوالماشيةأوالمحاصيلمنوأحدنوعإنتاجمن

المكثف،الإنتاجطريقةالمزأرعهذهوتستخدم.الدواب

.والتجهيزاتالمعداتفىكبيراستثمارإلىوتحتاج

قنتجالتيالمحاصيلتسمى.المتخصصةالمحاصيلإنتاج

هذهمنكثيروتنتج.النقديةالمحاصيلتسويقهاأجلمن

هذهوتعرف.فقطواحدانقديامحصولأالتجاريةالمزارع

.الفرديالمحصولمزارعأوالواحدالمحصولبمزارعالمزارع

الأمريكية،البراريسهولفيالواسعةالقمحمزارعوتعتبر

المزارعمعظموتعرف.ذلكعلىمثالخيروأوكرانيا

وشبهألاستوائيةالمناطقفيالفرديالمحصولذأتالكبيرة

منالنوعهذافيويزرع.الواسعةبالمزارعالاممتوائية

.والشايالسكر،وقصبوالأرز،،والبنالموز،المزارع

وأمحصولمجتالأخرىالمتخصصةالمزارعبعضوتنتج

العائدمعظمأنمنالرغمعلىالنقديةالمحاصيلمنأكثر
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مبنىليالدحاخمىالألو!مئاتلترليةحديثةدواجنمزرعة

ولتسهيلطاقتهاللاحتفافأصعيرةأقفاصدىالطيورتحفظمحصور.

البيص.جمعمهمة

تنئفيالتيالمحاصيلأهمومنواحد.محصولمنيأتي

والتبغ.والحبوبالقطنالمزارعهذه

بالتخطيطالمزارعونيقومأنيجب.المحصولرعاية

يجبحيثمحاصيلهملنمووفال!إأفضللتهيئةالجيد

لكلاللازمةالمياهومصادرالتربةملاءمةمنالتأكد

لمكافحةالحديثةالأساليباستخداممع،محصول

.الحشرات

الغذائيةالموادإلىالزراعيةالمحاصيلجميعتحتاج

معظمالتربةتوفرتنمو.أنتستطيعحتىوالماء

الذيالماءتحفظأنهاإلىإضافةالغذائيةالعناصر

داخلجذورهاالنباتاتتمد.المحصولإليهيحتاج

هذهبوساطةوالماءالغذائيةالعناصرلتمتصالتربة

جيدا.نموالتنموعنصرا61إلىالنباتاتوتحتاجالجذور.

،الكالسيوممنالرئيسيةالغذائيةالعناصروتتكون

والنيتروجين،،والمغنسيوم،والهيدروجين،والكربون

وتحتاج.لكبريتوا،سيوملبوتاوا،لفوسفوروا،لأكسجينوا

العناصرهذهمنكبيرةكمياتإلىالمحاصيلمنالكثير

العناصرهذهمنحاجتهافىتختلفالنباتاتبعضلكن

عناصرإلىحاجتهتزدادالمحاصيلهذهوبعض،الغذائية

غيرها.دونمعينةغذائية

الغنيةالطبقةهيالتربةمنالسطحيةالطقةوتعتبر

وحمايتهاع!يهاالمحافظةيجبلذلك.الغذائيةبالعناصر

والأمطارالقويةالرياحبوساطةللضياععرضةإنهاحيث

ولذلك.التعريةتسمىالعمليةوهذه.والسيولالغزيرة

أهممنالتعريةحدوثومنع،التربةحمايةعمليةتعتبر

.التربواستغلالإدارةعمليات

هطولعلىالأحيانمنكثيرفيالمزارعونويعتمد

يتسنىوحتى.للنباتاتاللازمةالرطوبةلتوفيرالأمطار

عليهميجب،للمحاصيلاللازمةالمياهتوفيرتنطمللمزارين

بوساطتهايمكنالحقولفىصرفشبكةأونظامإعداد

الأمطارسقوطفيهايندرالتيالجافةالمناطقوفي.المياهتحميع

الزراعية.المحاصيلبريالقيامالمزارعينعلىيجب

إلىللإشارةآفةكلمةالزراعيونالخبراءيستخدم

والطيوروالحشراتالنباتاتوأمراض،الضارةالحشائش

بوساطةالافاتالمزأرعونوي!طنجع.المحاصيلتهددالتي

ذلكإلىوبالإضافة.المبيداتتسمىالتيالكيميائيةالمواد

والمحاصيلوالقمحالذرةمنأنوأعاالنباتعلماءطورفقد

أكثروراثياوالآفاتالأمراضمقاومةخاصيةلها،الأخرى

القديمة.الأصنافمن

المحاصيلزراعةعمليةتشتمل.المحاصيلإنتاجطرائق

الزراعة2-التربةتجهيز-أ:هيعملياتأرلغعلى

.المحصولوتخزينإعداد-4الحصاد3بالنباتوالعناية

بسهولةالعملياتهذهبكلالحديثةالزراعيةالالاتوتقوم

هوالتربةتجهيزمنالأساسيوالهدف.فائقةوبسرعةويسر

مجموعاجذريا،وتكونلتنموالبذورلزراعةمهدإعداد

الحشاشوقتللتفكيكهاالتربةبحرثالمزارعويقوم

خلالها.والهواءالماءومرورالتربةتهويةوتحسينالضارة

السابقالمحصولمخلفاتقلبعلىالحراثةوتعمل

عندتعملالتيالأخرىوالأجزاءوالأوراقاسميقانمثل

التربة.خصوبةزيادةعلىتحللها

معظمبزرأعةالشماليةالمناطقفىالمزارعونويقوم

مخاطرزوالبعدأيالربيعموسمفيمحاصيلهم

لزراعةتستخدمالتيالالياتوتسمى.الصقيع

منكثيروفي.بالبذاراتالحقليةالمحاصيلتقاوي

البذر.أثناءالبذورمعوالمبيداتالسماديخلط،الأحيان

الزراعةقبلتستخدمالتيالحشائحقمبيداتوتقوم

الحشائش.منكثيرمنبالتخلص

لحصدالزراعيةالالاتباستخدامالمزارعينمعظميقوم

الحصادآلةتستخدم،المثالسبيلفعلى.محاصيلهم

.الحبوبمحاصيلمعظمودرسحصدفىالميكانيكية

الإنسانغذاءلإنتاجتزرعالتيالمحاصيلتعرف

لذلك،بسرعةتتلفالمحاصيلوهده،الغذائيةبالمحاصيل

بمجردممكنوقتأسرعفيبتسويقهاالمزارعونيقوم

الحيوانلتغذيةتزرعالتيالمحاصيلوتسمى.حصادها

العلف.بمحاصيل



منتزيدالآليةالزراعة

الزراعي.اللإدتاجسرعة

فيهاالمزارعونويستخدم

والمحاريثالجرارات

أغراضذاتوآلات

الزراعةالمحاصيللزراعةالخاصةالطرائقبينومن

ممارسةهيالعضويةفالزراعة.المائيةوالزراعةالعضوية

في،الكيميائيةالمركباتأستخدامبدونالمحاصيلزراعة

محاليلفيالمحاصيلزراعةطريقةهيالمائيةالزراعةأنحين

تربة.بدونغذائية

الماشيةمزارعتتكون.المتخصصالماشيةإنتاج

والدواجن،،والأغنابمالأبقار،مزارعمنالمتخصصة

والأغنامالابقارومعظم.الحليبإنتاجومزارعوالبيض

بعضوفي.للرعىالمزروعةالاراضيعلىأساساتعتمد

الارجنتينمثلالأبقارللحومالمنتجةالرئيسيةالدول

فىمتخصصةكبيرةمزارعفىالأبقارتربىوأستراليا،

للذبح.تعدحتىالتسمين

،الأخرىالدولوبعضوكنداالمتحدةالولاياتفيأما

مزارعإلىمواشيهميرسلونالأبقارمزارعىمنالكثيرفإن

للتسمين.متخصصة

حيثالمكثفةالزراعةالمثاليةالتسمينمزارعتمارس

حيزهايستغلصغيرةأرضقطعةفيالأبقارتسمن

منكبيرةبكمياتالحيواناتتغذيةويتمجيدا.استغلالأ

العالية.الحرأريةالسعراتذاتوالأعلافالحبوب

مزارعالبيضوإنتاجالدواجنمزارعمعظموتعتبر

هذاوفيهكتار..،4حوالىتشغلأنيمكنحيثمكثفة

منأكثرأو000/02إنتاجيمكن،المزارعمنالنوع

أماكنفيالطيورتحفظحيثاللاحمأوالبياضالدجاج

عالية.طاقةذاتبأعلافوتعلففيهاالحرارةضبطيمكن

551الزراعة

ويكون،اللبنأبقارتربيةفياللبنمزارعوتتخص!

حجممنأكبرالغالبفيالنموذجيةالمزارعهذهحجم

الخاصةالأعلافبإنتاجالمزارعونويقوم.الدواجنمزارع

.الأخرىالمزارعمنبشرائهايقوموبعضهم،بأبقارهم

الأعلافتوفيرالماشيةرعايةتتطلب.الماشيةرعاية

صحيحةرعايةتتوفرولكيبصحتها.والعنايةوالمأوى

تربيةيخصمابكلالاهتمامالمزارعينعلى،وناجحة

بينوالتهجينالجيدةالسلالاتاختياروعليهم.الحيوانات

بيعهاتمالتيالحيواناتتعويضلهمتحسنىحتىالسلالات

الحديثةالآلاتتوفيريساعدوقد.السنبهاتقدمتأو

المواشي.مزارعنجاخفيكثيرا

رئيسيتينمجموعتينمنالمواشياعلافتتكون

وال!علاف.المركزةالأعلاف2-الخضراء.الأعلاف-أ

نباتاتوإمامباشمرةالماشيةفيهاترعىنباتاتإماالخضراء

فيإماالماشيةمعظموترعى.والسيلاجالتبنلتكونقطعت

والمراعي.المزروعةالمراعيعلىوإماالطبيعيةالمراعى

العلفية.المحاصيلأوبالحشائشمزروعةحقولهيالمزروعة

مثلمحاصيلحبوبمنتتكونفهيالمركزةالأعلافأما

ويضيفالصويا.فولوطحين،الرفيعةوالذرةالشاميةالذرة

)الموادالمصنعةالهورموناتالبلدانبعضفيالمزارعينبعض

لمساعدةالمركزةللأعلافللنمو(المنظمةالكيميائية

السريع.النموعلىالحيوانات

استعمالعلىكبيرةبصورةالماشيةتسمينويعتمد

حيواناتهمالمزارعينمنالكثيرويبيع.المركزةالأعلاف

!
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فائضلديهمالذينالمزارعينإلىللتسمينالمعدةالصغيرة

وتحتاج.التسمينفيالمتخمعصينأوالعلفيةالحبوبمن

أجرودة.االشديدالطهقسمنالوقايةإلىالماشيةأنواعمعظم

والحمايةالمأوىبتوفيرالمزارعينمنالكثيريقوملذلك

الحيواناتبعضتربىبينما،السنةأوقاتبعضفىلماشيتهم

حظائرفيالحالهوكمادائمةبصورةالحظائردأخل

.البياضأواللاحمالدجاج

وتطويراكتشافبعدبالإمكانأصبحولقد

بسهولةبالماشيةالعنايةالأخرىوالعقاقيراللقاحات

تمكنالزراعىالإنتاجفيالالةدخولومعويسر.

ومشقةعناءدونالختلفةالحيواناتتربيةمنالمزارعون

الآليةالتغذيةأجهزةذلكأمثلةومنلحمابقا.كانلماخلافا

الحلب.وآلات

منتجاتهاعلىللحصولالحيواناتمعظمتربى

منالممتازةاسملالاتبعضأيضاالمزارعونويربى.المتعددة

حيواناتأو،الجيدةوالسلالاتالنسللإنتاجالحيوانات

إنجابأحلمنفقطتستخدممختارةنوعيةذات

حيوانباختيارالمزارعونويقوم.النوعيةالفائقةالسلالات

نسله.حعسبوكذأسكالحيواننوعيةعلىاعتماداالتربية

طريقعنالسخينبمرورالحيواناتنوعيةتحسينويمكن

.الانتخاب

المزارعمنالنوعهذافييتم.المختلطةالمزارع

ومثل.والماشيةالمحاصيلمنمختلفةأنواعإنتاج

لتغذيةأوللبيعالزراعيةالمحاصيلتنتجالمزارعهذه

أوروبافيالمزارعمعظموتعتبر.بالمزرعةالخاصةالماشية

المزارعمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتغربووسط

الختلطة.

المزارعإنحيثالخاطرتقل،المزارعمنالنوعهذافي

وال!مراض.والآفاتالجويةللتقلباتمعرضةالمتخصصة

فيولكن،هزاتإلىتتعرضقدالمحاصيلأسواقأنكما

بعينهمحصولمنالناتجةالخسارةفإنالختلطةالمزارعحالة

اخر.محصولربحيعوضهاقد

فيالعائليةالمزارعملالينتنتج.الإعاشيةالزراعة

وأالشعيرمنمحصولااللاتينيةوأمريكاوأسياإفريقيا،

وتعتمد.المزارعينحاجةلسدفقطيكفيالأرزأوالقمح

زراعيةآلاتوتتطلباليدويةالعمالةعلىايإعاشيةالمزارع

منالنوعهذافيالمزارعينأنمنالرغموعلى.بدائية

يتمكنقدبعضهمأنإلا،حاجتهمبقدرينتجونالمزارع

النوعهذايسمى،الحالةهذهوفى.محاصيلهبعضبيعمن

الإعاشية.شبهالزراعةالزراعةمن

صغيرةالأرضمنقطعةالإعاشيونالمزارعونيمتلك

النوعهذاوينتشر.عامبعدعامابزراعتهاويقومونالمساحة

وأمريكاوإفريقياآسياجنوبفيالأرزمزارعفيالمزارعمن

اللاتينية.

الإعاشيونالمزارعونيمتلكلا،العالمبلدانبعضوفى

علىيعتمدون،ذلكمنوبدلابعيمها،مستديمةأرضقطعة

التقاليدحسبجماعاتفيد!خرمكانمنالترحال

يقوم،فيهالرحاليحطونمكانكلوفيعليها.المتعارف

هذاتناقصوقد.مؤقتةمزارعبتكوينالمزارعونهؤلاء

مازاللكنه،العشرينالقرنمنتصفمنذالزراعةمنالنوع

المزارعونهؤلاءويمارس.العالمبلدانبعضفيموجودا

الرعي2-والمتنقلةالزراعة-اهما:الزراعةمننوعين

.البدوي

جداالقديمةالممارساتمنتعتبرالمتنقله.الزراعة

الوسطى،إفريقياوغاباتمروجفىكبيرةبصورةوتوجد

شرقيجنوبأجزاءوبعض،الجنوبيةأمريكاشرقىوجنوب

أجلومن.خصبةغيرالمناطقهذهفيالتربةإنحيثآسيا،

هذهفيالمجتمعاتفإناكتربةهذهخصوبةعلىالمحافظة

قطعةعلىعامينأوعاملمدةالأرضزراعةتمارسالمناطق

وألهامجاورةأخرىأرضإلىتنتقلثمومنالأرضمن

الزراعةفيهاتمارسمرةكلوفيأبعد.مكانإلىترتحل

.والأعشابالأشجاروحرقبقطعالمزارعونيقوم،المتنقلة

القطعزراعةالمتنقلةالزراعةتسمى،السببولهذا

والأشجارالحشاشحرقعنالناجالرمادويؤدي.والحرق

الأرضزراعةإعادةويمكن.التربةخصوبةزيادةإلى

الزمن.منفترةبعدالمهجورة

المناطقفيالزراعةمنالنوعهذامورس.البدويالرعي

هذهوعرفت.طويلزمنمنذوآممياإفريقيافيالصحراوية

المحاصيللزراعةتصلحلاالتيالجافةبصحرائهاالمناطق

القطعانلرعيالبريةالاعشابمنيكفيمافيهاينمولكن

الماشيةأنواعوبعضوالماعز،،والأغنام،الجمالمنالصغيرة

القطعانهذهالصحراويةالبدويةالقبائلتربى.الأخرى

.ولحوموجبنلبنمنالحياةضرورياتعلىللحصول

،الحيواناتهذهشعرمنخيامفيالقومهؤلاءويسكن

وعادة.الماشيةهذهوأصوافجلودمنملابسهماويصنعون

كلعلىقطعانهاتقضيحتىالمنطقةفيالقبائلتبقىما

عنبحثاآخرمكانإلىترحلتمومنالموجود،العشب

جديد.مرعى

العالمحولالزراعة

الكرةمساحةمنهكتاربليون4)هحوالييستخدم

مساحةثلثتشكلالمساحةوهذه،الزراعةفيالأرضية

المساحةهذهثلثيالزراعيةالمحاصيلوتشغل.الأرضيةالكرة

المواشي.وتربيةرعيفىالباقييستغ!بينما
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وتربةمستويةأرضتوفريجب،المحاصيلوشراعة

الحرارةيوفرالذيالمناسبالمناخإلىإضافة،للزراعةصالحة

منالكثيريحتاج،المثالسبيلفعلى.المطلوبتينوالرطوبة

لمدةنمو()فترةالصقيعمنخاليةزمنيةفترةإلىالمحاصيل

كاملنباتإلىالبذرةطورمنلتنموالأقلعلىيوما09

المناطقومعظم.أطولفترةإلىالنباتاتبعضوتحتاجالنمو،

المحاصيلمنعددلنموكافيةزمنيةفترةتوفرالعالمفى

القطبوقارةالأرضيةالكرةشمالأقصىمناطقماعدا

يسقطلاالعالمفيالمناطقمعظمإنوحيث.الجنوبى

أصئفقد،العامطوالالأمطارمنسم25مناكثرعليها

ضروريا.أمراألمحاصيلري

يتحتمالذيالمحصولنوعيةالسائدالمناخيحددوكذلك

تنمووالكاكاو،الموز،مثلفمحاصيل.يزرعهأنالمزارععلى

الأخرىالمحاصيلأما.الاستوائيالمناخفيفقطجيدانموا

وتحتاج.برودةأكثرجوإلىفتحتاجوالتفاحالبطاطسمثل

ل!شعاليةرطوبةإلىوالبطاطسالموزفيهابماالنباتاتمعظم

نمواتنمو،والقجحالرفيعةالذرةمثل،أخرىنباتاتهناك

نسبيا.الجافالمناخذاتالمناطقفيجيدا

لزراعةالطرقمنكثيرأتبعت،الماضيةالقرونوخلال

طريقفعنلنموها.ملائمةغيرمناطقفيالمحاصيل

فيالمحاصيلزراعةالمزارعوناستطاعمثلا،الرياستخدام

اممتخدم،الجبليةالأرضوفي.الجفافالشديدةالمناطق

إنشاءطريقعنالمدرجاتزراعةطريقةالمزارعون

مكنتالمحميةالزراعةأنكما.مدرجاتأومسطحات

الفواكهبعضزراعةمنوالباردةالحارةالمناطقفيالمزارعين

خلالالعلماءتمكنوكذلك.العامطوالوالخضراوأت

المحاصيلمنجديدةأصنافاستنباطمنالعشرينالقرن

معينة.مناطقومناختربةمعتتلاءمالماشيةمنوسلالات

وبعضالرئيسيةالمناطقفيالزراعةالجزءهذايناقعق

إضافية،معلوماتعلىالحصولولأجل.العالمأقطار

ولكلقارةلكلبالزراعةالخاصالجزءإلىالرجوعيرجى

قو.

حدودفيالعربيةالدولمعظمتقع.العربيالعالم

عدةاجتمعتوقد.الجافوش!بهالجافالمناخذأتالمنطقة

مامنهافيهابمالبيئيةالنظممنكثيرتدميرإلىأدتعوامل

عواملإلىيعودماأو،مناخيةطبيعيةعواملإلىيعود

التربةأنجرافمشكلاتذلكمنكليهما.أو،بشرية

الأراضيعلىالعمرانيوالزحفالتربةخصوبةوتدهور

فيوأدىمنهاالمزروعمساحةقللمماوالرعويةالزراعية

التصحر.مشكلةنشوءإلىالمطافنهاية

ايلإنسانأكتشافقدمقديمةالعربيالعالمفيوالزراعة

التىالعالمفيالزراعيةالاراضيأقدمالعربيفبالعالملها.

أولالزراعةوتعد.خلتعام000.01إلىتاريخهايعود

الحبوبوتساهم.العربيللعالمالاقتصاديةالبنيةمكونات

%56بنحوتقدرإللنسبة...والذرةوالشعيرالقمحمثل

مساحةأنمنالرغموعلى.السكانيأكلهمامجموعمن

المساحةمن.3%5نحوتعادلفيهقمحاالمزروعةالرقعة

من%2سوىينتجلاأنهإلا،العالمفيقمحاالمزروعة

حاجةالعربيالعالمإنتاجيكفيولا.العالميالإنتاج

نصفمنأكثراستيرادإلىالعربيةالأقطارتلجألذا،سكانه

.الأخرىالبلدانمنالقمحمنحاجتها

الإنتاجمنتخلفاأكثرفهوالحيوانيالإنتاجأما

منخفض،العربيالعالمفياللحومإنتاجومعدل.الزرأعي

سوءاهمهاالعواملمنعددإلىذلكفيالسببويعود

فيالزيادةأدتوقدوتغذيتها.وتربيتهاالحيواناترعاية

المنتجاتعلىالطلبتزايدإلىالوعيوزيادةالأفرأد،دخل

والبيض.والألبانكاللحومالحيوانىالأصلذاتالزرأعية

بأمماالإنتاجفيزيادةالطلبفيالزيادةهذهتقابلولم

استيرادعلىبالاعتمادالفجوةسدإلىالعربيةالأقطار

نأامشطاعتالأقطاربعضأنإلا،الخارجمنحاجتها

.الغلالبعضمنحاجتهاتسد

من%5أنإلىالتقديراتبعضتشير.العربيةالجزيرة

نأإلا،للزراعةصالحةالسعوديةالعربيةالمملكةمساحة

ذلكويتركز%،3تتجاوزلاحالياالمزروعةالرقعةمساحة

وقدفيها.الجوفيةالمياهاستغلاليمكنحيثالواحاتفي

مأ859عامللزراعةالمستصلحةالأراضينسبةبلغت

مليون5.2القمحمنوبلإبتاجهاهكتار.2)003).00

نحوالتمورمنتنتجهمامتوسطويبلغ.ام989عامطن

.الخارجإلىمنهاالفائضوتصدرسنويا،طن000،005

يبلغمافبالمملكةالحيوانيةالثروةحيثمنأما

تحققوقد.والجمالوالبقرالضأنمنرأس000.005.5

ماويصدرام،859عامالبيضمنالذاتىالاكتفاء

منأكثرالمحلىالإنتاجفيغطياللاحمالدجاجأما.يفيض

البلاد.حاجةمن06%

فيهماجدامحدودةفالزراعةوالبحرينالكويتفيأما

علىفيهماالمطرمتوسطيزيدولا.العذبةالمياهلندرة

وهذاالشتاء،فصلفىمعظمهويتركزالسنةفيملم08

الرعديةالزوابعوتهب.النباتيةالحياةفيفقرهاألمسبابمن

الكويتفىالصيفوأوائلالربيعأواخرفيالسرايات

كلفيالزراعةأننجدكذلك.البحرينفيالأربعينورياح

فنجدكبير،شأنذاتليمستوعمانوالإماراتقطرمن

بالزراعةيعملونالإبلولاسيماالماشيةيربونممنقليلا

الاقتصاديةالمواردوتقوم.والواحاتالعذبةالمياهآبارقرب

فىالسكانيمارسهاالتيالزراعةعلىعمانفىالتقليدية
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كما،والخضراواتالتمور،محاصيلهموأهم.الواحات

منالنارجيلأشمجارمنالهندوجوزالبخوريجمعون

ظفار.إقليمساح!!

الأودية،فىبالزراعةالسكانمعظميشتغل،اليمنوفى

الماعزقطعانبعضبرعىيقومونكما،تقليديةزراعةوهي

البنالزراعيةالمحصولاتوأهم.الجبالسفوحعلىوالضأن

والتموروالقطنوالخضراواتوالفواكهوالقمحوالذرة

والسمسم.والبخوروالصبر

إلاللزراعةالعراقمساحةمنيصلحلا.والشامالعراق

تزيدلا،ذلكمنالرغموعلى.فقطأراضيهالمسدس

ذلكويعود؟عليهتكونأنيمكنمانصفعلىالإنتاجية

الزراعة،فىالتقليديةالطرقواتباعالأراضيملكيةنظامإلى

نهرابهايمرالتىالأراضيتصيبالتيالملوحةإلىبالإضافة

الحبوبالعراقفىالزراعيةالمحصولاتوأهم.والفراتدجلة

الخضراواتتزرعكماوالشعير،والأرز،،والذرة،كالقمح

والعدسالحمصرأسهاعلىويأتي.بكثرةوالبقول

وأهمالسكر.وقصبالقطنيزرعكماوالفاصوليا،

دولرأسعلىوالعرأقالتمور،التصديريةالعراقمحاصيل

والأبقاروالماعزالأغناموتربى.النخيلزراعةفيالعالم

الجنوبية.الأهوارفيالجاموسيكثركما،بكثرة

ويعملمهما،اقتصاديانشاطاالزراعةتمثلسوريا،وفي

تغطيلاالمزروعةالأراضيأنإلاتقريبا،السكانثلثفيها

أهمالحبوبوتعدتقريبا.البلادمساحةسدسسوى

الماشيةتربيةأما.والقطنالفواكهتليهاالزراعيةالمنتجات

تزالوما.والألباناللحوممنالبلادحاجةتغطيتعدفلم

يحظىالتىالأبقارعداتقليديةالماشيةتربيةأساليب

.كبيرةبعنايةمنهاالمستورد

لبنانمنكلفيممهمااقتصاديانشاطاالزراعةتعد

المحاصيلاهممنأننجد،لبنانففي.وفلسطينوالأردن

السوداني.والفولوالزيتونوالفواكهالحمضياتالزراعية

وتربيةالزراعةعلىأساسافيهالاقتصادفيقومالأردنأما

الأراضيوندرةالمياهوقلةالمناخيةالمصاعبرغمالماشية

مساحةعشرعلىمساحتهاتزيدلاوالتيللزراعةالصالحة

الأردنلنهرالشرقيةالضفةفيالمساحةهذهوتتركز.البلاد

المحاصيلوأهم،السكانأكثربهاويعمل،الواحاتوفي

لفوأكه،وا،والعدس،والطماطم،والبصل،الحبوب

فيساعدفلسطينفياما.والزيتون،والسمسموالتمور،

عديدةمحصولاتزراعةعلىوالتربةالمناختنوع

،والخضراوات،والعنب،واليوسفيوالبرتقال،كالليمون

.والزيتون،والقمح،لتبغواالسكر،وبنجر،والقطن

الوحيدتانالعرليتانالدولتانهما.والسودانمصر

منأكثرفيهمابالزراعةويعمل.النيلواديتشكلاناللتان

مصرفيالزراعيةالمحصولاتأهمومن.اسسكانمن07%

منالعالميالإنتاجمجموعمن%06إنتاجهاويبلغ،القطن

الزراعةوتعدالسكر،قصبذلكيلي.التيلةطويلالقطن

السودانيوالفولالحبوبثم،الثانيةالمهمةالصناعية

.والعدسوالطماط!والبصلوالبطاطا

الخصبةالأراضيمنواسعةمساحاتففيهالسودانأما

حتىالجنوبمنالأنهارمجاريطولعلىللزراعةالصالحة

الجزيرةوأرضالأبيضالنيلمنطقةحولخاصة،الشمال

القطنالمحصولاتوأهم.والأزرقالأبيضالنيلينبينالواقعة

منهالسودانإنتاجويبلغ،الصادراتقيمةمن%06ويمثل

ثم،التيلةالطويلالقطنمنالعالمىالإنتاجمن%52نحو

والذرةالرفيعةوالذرةوالسمسمالسودانىوالفولالحبوب

سوقأكبروبالسودانالسكر.وقصبوالتمورالشامية

السودانوينتج.الأبيضمدينةفيالعالمفيالعربيللصمغ

دولةأكبربذلكوهو؟منهالعالمىالإنتاجمن%07نحو

الوطنفيرعويةمنطقةأكبرالسودانويعد.لهمصدرة

البلادمنواسعةمساحةفيالسافاناحشاشوتنمو،العربي

وبالسودان.والإبلوالماعزوالأغنامالأبقارقطعانتربىوفيها

المدارية،وشبهالمداريةالغاباتمناطقفيكبيغنباتيةثروة

والماهوجني.التيكأشجارهاوأهم

صالحليبيامساحةمن%2حوالي.العربيالمغرب

،المرتفعاتوعلىالساحليةالسهولفىوتتركزللزراعة

المحصولاتوأهم.السكانعددمن%25بهاويعمل

والعنبوالحمضياتوالبصلوالب!اطسوالشعيرالقمح

اسمودأني.والفولوالزيتونوالتمور

الرثيسيالموردالزراعيةالحاصلاتفتؤلفتونسفيأما

والبطاطسوالتموروالعنبالحبوبحاصلاتهاوأهمفيها

فتتمثلالجزائرمحصولاتأهمأما.والحمضياتوالزشون

والحمضياتوالتبغوالقطنوالزيتونوالفواكهالحبوبفى

عددمن%07نحوالمغربفيالزراعةفيويعملوالتمور.

والحبوبوالفواكهالحمضياتالمحاصيلوأهم،اسمكان

.والفولوالكتانوالقطنوالزيتونوالتموروالبطاطس

والأغنامالأبقارفيتتمثلكبيرةحيوأنيةثروةبهوالمغرب

الزراعةعلىاقتصادهافيعتمدموريتانياأما.والإبلوالخيول

الذرةفيهاالمحاصيلوأهم.الأولالمقامفىالماشميةوتربية

الصمغبهاينتجكما،والقطنالسكروقصبوالشعير

الصمغتصديرفيالسودأنبعدموريتانياوتأتي.العربي

فيهاوتربىبالماشسيةغنيةوهى.والحبوبالتمورثمالعربي

.والاغنامال!بل

سكانمن08%نحويشتغل.وجيبوتيالصومال

.والضأنوالبقرالإبلفيهاوتربىوالرعيبالزراعةالصومال

كالذرةوالحبوبالموزالصومالفىالزراعيةالمحاصيلوأهم
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المزروعة،المساحةمن%09منأكثرتشغلالتىالرفيعة

وتنمو.والسمسمالسودانيوالفولوالقطنالسكروقصب

فيالعالمدولأولىمنوتعد،الصومالفياللبانأشجار

الصمغمنهايجمعالتيالسنطأشجارتنموكما،إنتاجه

تكادفلاجيبوتيأما.النخيلأشجارأنواعوبعفك!،العربى

الرعيعلىالسكاننشاطويعتمدتذكر،زراعةفيهاتوجد

.والأغنامالإبلفيهاالحيواناتوأهم.الرئيسيةالحرفةوهي

معظمالاستوائيةوالغاباتالصحراءتغطي.إفريقيا

الأرضمساحةثلثفقطوتستخدمالإفريقيةالقارة

مجالفىالعاملةالقوىمن65%حوأليويعمل،للزراعة

لزراعة.ا

فياستخداماالأكثرالأسلوبال!عاشيةالزراعةوتعتبر

والمحاصيل.وآسيااللاتينيةأمريكافيالحالهوكماإفريقيا

والذرة،الشاميةوالذرة)الكاسافا(،المنيهوتهيالرئيسية

واليام.الحلوةوالبطاطا،الرفيعة

محددةأماكنفيإفريقيافىالتجاريةالزراعةوتتركز

ساحلعلىالمرويةالمزارعتنتج،المثالسيبلفعلى.ومبعثرة

محاصيلالنيلحوضامتدادوعلىالأبيفالمتوسطالبحر

المزارعأما.والقف،والزيتون،والعنبوالتمور،،القطن

والبن،الكاكاو،حبوبفتنتجوالصغيرةالكبيرةالاستوائية

جنوبوتعتبر.والسيزالالسودأنيوالفول،النخيلوزيت

الدولبخلاففهي.الإفريقيةالقارةأقطارأغنىمنإفريقيا

ومناخاواسعةخصبةأراضيتمتلك،الأخرىالإفريقية

هذهفيالعماليحصدإفريقيا.بلدانأغنىإفريقياجنوب

إدريقيا.بحنوبترانسفالمقاطعةفيالبطاطصمحصولالصورة

كبيراعدداإفريقياجنوبوتمتلك.الواسعةالزراعةيناسب

.الأسماكوصناعةللفاكهةمهمةصناعاتوبهاالماشيةمن

والسكر،،الشاميةوالذرة،الصوفصادراتهاأهمومن

الزراعةعائداتقيمةارتفعتوقد.القركولحيوأنوفراء

دولاربليون31.حواليبلغتإذ%65إلىأم889عام

تصديرطريقعنأساساالدخلذلكونتج.أمريكي

.الحبوب

آسياقارةفيالأراضيمن%04حوالييستخدمآسيا.

الأراضىوتتباين)سابقا(.السوفييتيالاتحادبخلافللزراعة

الهضابمنتمتدفهيآسيا،قارةفيكبيراتبايناالزراعية

المنخفضةالأراضيإلىتركياشرقيفىالجافةالمرتفعة

علىالقارةهذهوتحتويوماليزيا.إندونيسيافيوالحارة

كلمساحةوتبلغ.الماشيةمزارعأغلبهامزرعةمليون001

ورغمهكتار..،4مناقلالأحيانمعظمفيمنهاواحدة

علمىبأسلوبتدارتحاريةمزارعتمتلكآسياقارةفإن،ذلك

الشمالية.وأمريكاوأسترالياأوروباغربمزارعيضاهي

فيالشيوعيةالدولفيالمزارعمعظمالدولةوتمتلك

يمتلكالخاصالقطاعفإن،الأخرىالأقطاروفىأسيا.

الخاصةالمزارعغالبيةكانت،الماضيوفي.المزارعغالبية

الزراعيةالعمالةبوساطةتداراسيادولمنالعديدفي

اضطرمماعاليةالإيجارقيمةكانتوقد.المؤجرةالصغيرة

أواسطوبحلول.الأراضيهجرإلىالمزارعينمنالكثير

دولفيالزراعيبرنامإلإصلاحاستطاع،العشرينالقرن

المزارعينمنالكثيريساعدأنوالباكستانالهندمثل

الأراضي.هذهامتلاكعلىالمؤجرين

مجموعمن%62حواليالزراعيةالعمالةوتشكل

المزارعفىالمزارعونويقومآسيا.قارةفىالعاملةالقوى

والأرز)الكاسافا(المنيهوتمثلمحاصيلبزراعةالإعاشية

مثلعادةالماشيةيربونكما.والياموالقمحالحلوةوالبطاطا

الزراعةوتمارس.والدجاجوالاغناموالخنازيرالماعز،

والصيناليابانمثلالصناعيةالدولبعفك!فيالتجارية

الأرزلمحصولإنتاجاالدولأكثرمنالصينوتعتبروماليزيا.

فيعالمياالثانيةالمرتبةلتحتلالمتحدةالولاياتتليحيث

منالعالمإنتاجثلثفتنتجماليزياأما.الشاميةالذرةإنتاج

النخيل.زيتإنتاجفيرئيسيادوراتحتلوكذلكالمطاط

حوالينسبةالزراعةتمارسالتيالسكانيةالشريحةوتمثل

من21%.4يعادلبماوتشاركماليزياسكانمن%03

لجوزمنتجعأكبرالفلبينوتعتبر.الإجمالىالوطنيالنابخ

هذاشكلفقد.العالممستوىعلىومشتقاتهالهند

جملةمن%ا.حواليأم879عامفىالمحصول

أسماكتصديرايضاتموكذلك.للفلبينالكليةالصادرات

الهند،وفى.أمريكيدولارمليون431يعادلبماطازجة
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نقصهناكالصينفي

الزراعية.الأرضفي

الأرزمزارعيمارسلذلك

الصورةلىيظهرالدي

للحصولالمكتفةالرراعة

ممكن.إنتاخأعلىعلى

القوىإجماليمن65%حواليالزرأعيةالعمالةتمثل

النابخمن%92بحواليالزراعةساهمتوقد.العاملة

ومعظمأم(.889-1)879عامفيأيلإجماليالوطني

الحبوببمحاصيلتزرعالهندفيالزراعيةالأراضي

تقومالتىالكبيرةالمزارعمنالعديدوجودإلىبالإضافة

محاصيلأيضاتزرعكما.والبنوالمطاطالشايبإنتاج

والبذورالسكروقصبوالجوتالقطنمثلنقديةأخرى

دادخالالريوسائلتحسينأدىوقدوغيرها.والتبغالزيتية

الأرزلمحصولىللأمراضوالمقاومةإنتاجاألاكثرالأصناف

هذهفيفائضهناكمعهأصبحوفيرإنتاجإلىوالقمح

المحاصيل.هذهتصديرإلىأدىمماالسلع

الأستراليونالمزارعونيساهم.ونيوزيلندااستراليا

فيالمنتجةوالخدماتجمئالساقيمةمنء%بحوالي

البلاد.

%7.6بحوالىفيساهمونالنيوزيلنديونالمزارعونأما

من%5حواليويعمل.الاجماليالوطنيالنابخمن

فينيوزيلنداسكانمن%9وأممتراليافياسمكانمجموع

الكليةالمساحةمن%65حواليالمزارعوتشغل.الزراعة

كلاوفي.لنيوزيلندابالنسبة%06وحوالىلأستراليا

الزراعيةالأراضىمساحةمن%09منأكثرفإن،البلدين

وتستخدمجافةشمبهطبيعيةمراعأومزروعةمراعتشغلها

أمشرالياوتعتبر.والأغنامالأبقاروإنتاجتربيةفيأساسا

منأنهاكماالصوفإنتاجفيالعالمفيالرئيسيةالدولة

.الألبانومنتجاتوالأغنامالأبقارللحومالمنتجةالدولأهم

منلألشرألياالاستوائيالشماليالجزءيتكونأستراليا.

وسطوإقليمالشرقيالشمالىالإقليمهماإقليمين

لإقليمالشرقيالشماليالساحلامتدادوعلىكوينزلاند.

ويربيالسكرقصببزراعةالمزارعونيقومكوينزلاند

يزرعونوبعضهم،اللحوملإنتاجالأبقارالاخربعضهم

كوينزلاند،وسطوفي.الاناناسمثلألاستوائيةالفواكه

فيفقطالأمطاروتهطل.الأغنامالمزارعينبعضيربي

بصورةالغربيةوالجنوبيةالشرقيةوالجنوبية،الشرقيةالأجزاء

المناطقوفي.الإنتاجعاليةالمرأعيمحاصيللزراعةتكفى

وحلتالغاباتأزيلت،المناسبةالتربةحيثالساحلية

المعمرةالجاوداروحشيشةالبرسيممثلالمراعىمحلها

لتغذيةالمراعىهذهتستخدمماوعادةالباسبالم،وعشب

وبعضوالتفاحالخضراواتزراعةتتمكما.الحليبأبقار

المناطقمنأجزاءبعضفىالأخرىالفواكه

العظمى،القاطعةالسلاسلوسهولهضبةوعلى.الساحلية

الجاودارمراعىتنتشر،الساحلعنالبعيدةالأراضيدأخل

لترعىأرضيالتحتوالبرسيمالأبيضوالبرسيمالمعمر

التسمين.وأغناماللحومأبقارعليها

القاطعةللسلاسلالغربيةالمنحدراتسهولوتستخدم

لإنتاجالرمليةمالىومرتفعاتالغربيةوالسهولالعظمى

دورةفيالقمحمحصوليستخدمحيث،القمحمحصول

تستخدمالأقاليموهذه.أرضىالتحتالبرسيممراعيمع

تقريبا.أسشرالياأغنامنصفلرعي

قارةأراضىداخلالأبقاروبعضالأغناموترعى

الم!!انسمبسونصحراءوتعتبر.المحليةالنباتاتأستراليا

للرعي.الصالحغيرالوحيد

علىالمياهخزاناتالألمشرأليةالحكومةأنشأتولقد

.الريأجلمنالمياهلتخزيندارلنجمورينهرحوض

نيوشمالىفىالقطنمحصولريفيالمياههذهوتستخدم

ويلزساوثنيوجنوبيوفيوكوينزلاند.ويلزساوث
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شفي؟ظرز-ء-7ء7برخؤ+!ءلم!ين!--ير!؟،-ء*-سيزقيبريم؟بن-؟برص!؟-تم!!؟لأتيءلم*رزت!:-!ءؤش-ص-يركىفي
لا7ل!كا،--ء،ى؟ى--!؟!

ير!كا-تن!77لح!+!!ش،فيى-!!،لمكا!!برلأب

!!ثيم7!!ير؟-4؟ءجغ!سء!-ئنخ-يزبخبر!ير!!ؤيخشى!7!-س7ءول!!!!"شء؟صىء77ى!-لا+ير7

!""!برءص؟شءلأد؟-3-ستنبهو-!ء--كاصص2سكا؟خكي-ضكا*!مميىىسحمبهي

؟ةوى+-!ص؟رر"كاكأ+ء*+لأ-كا*!كالاءد--1!ثد-!!يئ!لا37

المزارعبعض.الحيواناتآلا!استيعابتستطجعاشراليمافيالماشيةمزارع

هكتار.000.004هوالمتوسطلكنهكتار،مليولىنحومساحتهاتبلغ

وكمياتوالقمحالمرويالأرزمحاصيلتنمووفكتوويا،

النواةذاتوالفاكهةوالحمضيات،العنبمنمحددة

الحجرية.

لتربيةالمرويةأستراليامساحةنصفمنأكثروتستخدم

معظمويعتبر.التسمينوأبقارأغناموإنتاج،اللبنماش!ية

يبيعونحيثتجاريينمزارعينأستراليافيالمزارعين

جيد.ماديعائدذاتنقديةكمحاصيلمحصولهم

التيبحيواناتهمويحتفظونمحاصيلهمينتجونولذلك

.الأرباحمنعائدبأكبرعليهمتعود

تفوقشماسعةمساحاتأستراليافىالمزارعوتشغل

فيالأبقارمزارعبعضتمتدفقدعالميا،عليهاالمتعارفتلك

مرب!كليومترالألفتقاربمساحةلتشملالجافةالمناطق

.المزارعمنالنوعهذامثلإدارةالصعوبةمنيصبحوهنا

للزراعةمناسباالنيوزيلنديةالجزرفيالمناخيعتبرنيوزيلندا.

طولالمراعيتنمو،الشماليةالجزيرةففى.جيدةبصورة

لنموعائقاالشتاءفصليشكل،الجنوبيةالجزيرةوفي،العام

فيوخاصةنيوزيلندامناطقمعظموتغطي.المراعىواستمرار

يقومذلكومعالزراعيالنشاطمنتحدجبالالجنوبيةالجزر

ماعداالجبالسطوحعلىأغنامهمبرعيالأغناممربو

فيالحليبإنتاجمزارعمعظموتقع.المنحدرةالأماكن

الغربيةالمقاطعةمثلالممتازةالمراعيذاتالمنخفضةالسهول

المراعيذاتالمنخفضةالمناطقفيأما.الشماليةللجزيرة

اللحم.لإنتاجوالأبقارالأغنامالمزارعونفيربيالفقيرة

تجاريينمزارعينالنيوزيلنديينالمزارعينمعظمويعتبر

مزارعهممساحاتوتماثلالأستراليينزملائهممثلمثلهم

أستراليا.مزارع

من%05حواليالزراعيةالأراضىتشغلاوروبما.

ومعظم)سابقا(.السوفييتيالاتحادماعداأوروبامساحة

ونتيجة.وفيرةأمطارعليهاوتعسقطمنبسطةالأراضيهذه

للزراعةالصالحةالأراضيمن%06حواليفإن،لذلك

المحاصيل.زراعةفيتستخدم

الجزءخاصة)سابفا(السوفييتيالاتحادفىالأراضيأما

فصلأنوإماجداجافإمامعظمهافإنمنهالاسيوي

!!ك،إلىو!!اق.إلمزراعةملاعوغيرجداقصيرالنمو

الاتحادفيالزراعيةالأراضيمنفقط%06حوالىفإن

الاتحادولانالأبقار.رعيفقطتناسب)سابقا(السوفييتي

العالم-أقطارأكبر-وشالممعكبيربلد)سابقا(السوفييتي

دولةأيمنأكبرالمحاصيللزراعةأراضىيمتلكفإنه

الأوروبية.القارةفيالأراضيهذهمعظموتقع.أخرى

والالاتالأساليبأحدثالمزارعونويستخدم

لاخرقطرمنتختلفأوروبافىالزراعةلكن،الزراعية

أوروبا.شرقودولأوروباغربدولبينخاصة

منفقط%4الغربيةأوروباتمتلك.الغربيةأوروبا

ذلكمنالركموعلى.العالميالمستوىعلىالزراعيةالأرض

يأإنتاجيضاهىعالمستوىذازرأعياإنتاجابهافإن

الغربيةأوروبافيالمزارعونوينتج.العالممناطقمنمنطقة

والقمح،،البطاطسمنالعالمإنتاجمن%أ5حوالي

بنجرإنتاجمن%3.والبيضإنتاجمن%02وحوالي

ويبلغالشعير.إنتاجمن35%وحوالي،والحليبالسكر

القوةمن%7حوأليالزراعةقطاعفيالعاملينعدد

العاملة.

جدا.مكثفةزراعةالغربيةأوروبافيالزراعةوتعتبر

المزارعونويضيفصغيرةمزارعالقففييزرعفمثلا،

للعملياتونتيجة.الأرضإلىالسمادمنكبيرةكميات

المتحدةالولاياتفيالقمحإنتاجعلىيزيدفإنه،المكثفة

.%04بنسبةالأمريكية

وصغراكثافةأكثرالغربيةأوروبافيالمزارعتعتبر

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتوجدالتيتلكمنوتنوعا

41بينتتراوحمساحةالنموذجيةالمزرعةوتغيموكندا.

والبطاطس،والشعير،،وتنئالفصفصةهكتارا61و

المواشيمنمختلفةأنوأعاوكذلكوالقمحالسكر،وبنجر

كمياتتنتجالمتخصصةوالمزارعوالخنازير.الأبقارمثل

،والزيتون،والحليب،والعنب،الحمضياتمنكبيرة

الغربيةأوروبافىالمزارعومعظم.والخضراوات،والدواجن

.الخاصللقطاعمملوكة
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المجموعةمنظمةفيالأعضاءالحكوماتتقوم

)!ولح(.كابالعامةالزراعيةالسياسةبتطبيقالأوروبية

الأسعارمنالأدنىالحدتطبيقالسياسةهذهوتتضمن

بشراءالمجموعةتقوم،ذلكوعند.الزراعيالإنتاجلمعظم

عندلتكونالأسعارفىلتتحكمالزائدالإنتاجوتخزين

الأوروبيةوللمجموعة.منهأعلىأوللسعرالأدنىالحد

المزارعتساعدالتيالمشاريعبعضالوطنيةوالحكومات

وفعاليته.دخلهزيادةعلى

فيالزراعةمجالفىالعاملينعدديبلغ.المتحدةالمملكة

قليلاأقلأيشخص000/007حوالىالمتحدةالممل!!ة

المحليللسوقالغذاءهؤلاءوينتج.العاملةالقوةمن3%من

الغذاءمناشحدةالمملكةإليهتحتاجماثلثييعادلبما

.الأرضجملةمن%08المزارعونويستخدم.الأمعاسي

ويمارسالآلاتالمتحدةالمملكةفيالمزارعوتستخدم

الختلطة.الزراعةنظامالمزارعون

جميعالمتحدةالمملكةفيالموجودةالأبقاروتنتج

كافيةكمياتتوفرمعالحليبمنالسكاناحتياجات

أرباعثلاثةأنكما.والجبنوالزبدةالقشدةلصناعة

المحلية.الأبقارمنيأتياللحوممنالمتحدةالمملكةاستهلاك

ويصدر.الضأنلحوممنالمحلىالسوقمعظمالأغناموتوفر

جنوبيفىالخنازيروتربى.الصوفإنتاجنصفتقريبا

.الاستهلاكحاجةتكفيوهىأيرلندا،وشماليإنجلترأ

الدواجنمنتقريبااحتياجاتهاجميعالمتحدةالمملكةوتنتج

والبيض.

أهميتهاححسبالرئيسيةالزراعيةالمحاصيلوترتب

والشوفانوالقمحوالشعيرالرعويةالمحاصيل:كالتالي

.والخضراواتوالفواكهالسكروبنجروالبطاطس

إنجلترا،منالشرقيالنصففيأساساالقمحويزرع

يقدمالاخروالنصفالدقيقلإنتاجنصفهويستخدم

للماشية.علفا
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الطريالقمحمنأصنافبزراعةالمزارعونويقوم

البسكويتصناعةفييستخدمدقيقلإنتاجيطحنالذي

وبنجرالبطاطسالأخرىالمحاصيلأهمومن.والكيك

المملكةاحتياجاتنصفالبنجرمحصولويغطيالسكر.

معظمفيوالفواكهالخضراواتوتزرعالسكر.منالمتحدة

وإيفشام.كنتمنطقتيفيوخاصةالمناطق

الكبرىالمدنأنحاءجميعفيللجملةأسواقوتوجد

الأسواقوهذه،واللحوموالفواكهالخضراواتلتسويق

للإشرافمجالسالدولةوأنشأت.قائمةلازالتالتقليدية

والبطاطسوالحليبواللحومالجنجلتسويقعلى

.والصوف

بجمهوريةالمزارعفيالعاملينعدديقدرايرلندا.

الرقمهذاويمثلشخص،016!...بحواليأيرلندا

82%حواليالمزارعونويستخدم.العاملةالقوىمن61%

الكثيرالأيرلنديونالمزارعونويصدر.للزراعةالأرضمن
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من%02الزراعيةالسلعوتمثل.الزراعيةمنتجاتهممن

عملياتبتنظيمالتموينمجال!سوتقومأيرلندا.صادرات

والبطاطسوالقفوالحليبالشعيروتسويقالتصدير

الخنازير.وشحوموالخنازير

)سابقا(ويوغوسلافيابولنداتعتبر.الشرقيةأوروبا

معظمتؤولاللتينأوروباشرقيفيالوحيدتينالدولتين

الدولفيأما.الخاصالقطاعإلىفيهماالمزارعملكية

أنواعإنحيثالمزأرعمعظمتمتلكالدولةفإنالأخرى

مرارعوإمادولةمرارعإماالدولهذهفيالموجودةالمزارع

جماعية.

%02نسبةأوروباشرقيفيالمزارعفيالعاملونويمثل

الختلفةالأقطاربينالنسبةهذهوتتباين.العاملةالقوىمن

تشيكوسلوفاكيافي%01مابينتتراوححيثكبيرةبدرجة

شرقيفيالمزارعونوينتجألبانيا.في%5و.السابقة

فيالمزارعونينتجهاالتينفسهاالزراعيةالمنتجاتأوروبا

منمساحةأكبرالجماعيةالمزارعبعضأنإلاأوروبا،غربي

فيالزراعةفإنوبالتالي،الغربيةأوروبافىتوجدالتيتلك

أتساعا.اكثرتعتبرالمناطقتلك

فيالزراعيةالأراضيمساحةتبلغ.اللا"دينيةأمريكا

الكلية.الاراضيمساحةمنء3%منأقلاللاتينيةأمريكا

لذلك.الاستوائيةالمناطقمنتعتبرالزرأعيةالمناطقومعظم

نمومعلاتتلاءموالتربةالمناخظروفبسببالمناطقهذهفإن

.الباردةالمناطقمحاصيلمنالعديد

فياللاتينيةأمريكافيالأراضيوأخصبأكبروتوجد

ويمثل.البرازيلوجنوبيوأروجوايوباراجوايالأرجنتين

نسبةاللاتينيةأمريكافيالزراعةمجالفيالعاملينعدد

الزراعةيمارسونومعظمهم،العاملةالقوىمن%82حوالي

المنيهوتمثلمحاصيلبانتاجيقومونحيث،الإعاشية

والبطاطس.الجافةوالفاصولياالشاميةوالذرة)الكاسافا(،

الإنتاجمنمهماجانئاتمثلالتجاريةالزراعةبأنعلما

الغنيةالعائلاتوتمتلكأيضا.اللاتينيةلأمريكاالزراعي

منوالمؤجرينالعمالوتستخدمالمزارعهذهمعظم

منالخمسينياتمنذولكن.العاملةاليدلتوفيرالمزارعين

اللاتينيةأمريكادولمعظمأدخلتالميلاديالعشرينالقرن

المزارعهذهتقسيمعنهنتجالذيالزراعىالإصلاحبرامج

المزارعين.فقراءعلىتوزيعهاوتمأصغروحداتإلىالكبيرة

توفرهمامعظماللاتينيةأمريكافىالكبيرةالمزارعتنتج

وأكثرالكاكاوحبوبوثلثوالبنالموزمنالتجاريةالمزارع

الأرجنتينفىالكبيرةالمزارعوتنتجالسكر.قصبربعمن

الزراعيةوالمنتجاتالغذاءمنكبيرةكمياتوالبرازيل

لإنتاجالعالمفيالأقطارأهممنوكلاهما،الأخرى

الشاميةللذرةالمنتجةالدولأهممنالبرازيلوتعتبر.اللحوم



الزراعة056

الزراعةفىالعاملةالقوى

حيتالعالىافيكثيراالزراعيالحقلفىللعاملينالمئويةالنسبةتختلص

تقدربيحما،العاملةالقوىمجموعمن65%إفريقيافيالمرارعونيمثل

فقط.6./بحوالىالزراعيالحقلفيالاصزاليةالعاملةالقوى

الرراعىالحقلعير!ياحاملوداالرراعىالحما!فيالعاملود-

%65%35

إمريقيا

2؟0000294العاملةاغوىاسحموث

بر26/38

آميا

0003681352ا!ا!لةاالقوىهمحموث

82%72%

اللاتييةصأمريكا

000425147العا!لةالقوىمحموث

%81/28لياأسشرا

11د00046العاملةاغوىامححوعوأقالوسا

21//88

أوروسا+

000881373أمحاسلةاالقوىمحموث

كا3صبر3المتحلىةالولايات

ء3ء--?عووكدا

000594132اساملةااغوىامححوخ

آلبديا!ت!االسوديهتيا!اطدرلىع

آسيا(يشالسا،ديهداصواالقحمديهاط+

/.79

الرئيسيةالدولأهممنالأرجنت!تتعتبربينماالصويا،وفول

.الصوفلإنتاخ!

المتحدةالولاياتفىالزرأعةتصنف.الشماليةامريكا

نصفإنحيثالأنشطةأهممنأنهاعلىالأمريكية

الأرضنسبةأما.الزراعيةللأغراضمخصصالأرض

نأمنالرغمعلىنسبياأقلفهيكندافيللزراعةالخصصة

متساويةالقوينكلافيالمستخدمةالعاملةالقوىنسبة

تقريبا.

يعادلماأيهكتارمليون66حوالييزرعكندا.

معظمتقع.الكنديةالأراضيمساحةمن7%حوالي

للولاياتالمتاخمةالحدودعلىكندافيالزراعيةالأراضي

000.318كندافيالمزارععددويبلغ.الأمريكيةالمتحدة

هكتار802المتوسطفيمزرعةكلمساحةوتبلغمزرعة

لزراعةالكنديةالارضمن%06حوألىويستخدم

المحاصيل.

الأكبريمتد،رئيسيانزرأعيانإقليمانكندافيويوجد

ساسكاتشوانمانيتوبا،-البراريمحافظاتمنمنهما

وتنتجكندا.شرقجنوبفيالاخرالإقليمويقع-وألبرتا

واللفت،القمحمنكنداإنتاجمعظمالبراريمحافظات

المنتجاتثلثىحواليايضاالمحافظات!ذهوتنشوالشعير،

فىالمزارعوتنتجالأبقار.لحوممثلالأخرىالزراعية

والذرة،والفاكهة،والبيض،اللبنمنتجاتالشرقىالجنوب

القطاعفيالعاملينعددويمثل-والخضراوات،الشامية

ال!صدية.العاملةالقوىمنفقط%4حواليالزراعي

نصفحوالىالمزارعتغطي.الأمريكيةالمتحدةالولالات

مليون504المساحةهذهوتبلغ،المتحدةالولاياتمساحة

091حواليالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيويوجدهكتار

المحاصيل.أراضيمنه!ضارمليون

منفقط%3حوالياشراعةفيالعاملينعددويمثل

جزءاتنتجالمتحدةالولاياتبأنعلما،العاملةالقوىجملة

تنتجحيثالعالممستوىعلىالزراعيةالمنتجاتمنكبيرا

،الحبوبإنتاجمن%أوهاللحومإنتاجمن%25حوالي

المزارعينمكنتالتيوالأسباب.والبيضوالحليب

تمتلك-أ:هيالكبيرةالكمياتهذهإنتاجمنالأمريكي!ت

والمناخ،خصبةتربةذاتواسعةاراضيالمتحدةالولايات

يستخدم2-.للزراعةمناسبالأرضهذهفىالسائد

الآلاتإلىبالإضافةالحديثةالعلميةالأساليبالمزارعون

الزراعية.

000.00273حواليالمتحدةبالولاياتوتوجد

هكتارا،871حواليالمزرعةمساحةويبلمتوسط،مزرعة

الحكومةوتمتلك.الخاصالقطاعيملكهاالمزارعومعظم

وفيالروكىجبالعلىللمراعيواسعةأراضيالفيدرالية

لملاكالأراضيهذهبإيجارالح!صمةوتقوم،البراريسهول

الماشية.منال!جيرةالقطعان

للحبوبالعالميالإنتاجفيالإقليميةالمساهمة

العالمىالإنتاجفىالعالمفىإقليمولمساهمةمقدارالحيايالحطيين

!م%14وكمداالمتحدةوالولاياتأوروبامساهمةتملغ.للحبو!

سحبةإلىيصلالأقطارهذه!زارعىمحموعأرعيرالإدتاجمحموع
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تاريخيةنبذة

صيدعلىالسنينمنالألوفمئاتمنذالإنساناعتمد

ومنذ.البريةوج!إلنباتاتالأسماكوصيد،الحيوانات

الزراعةنحوخطوةأولالإنساناتخذ..مقسنة0009

منتنموأنيمكنالنباتاتأنالقبائلبعضاكتشفتحيث

فيوتربيتهااستئناسهايمكنالحيواناتبعضوأنالبذور،

علىالتعرفنحوالطريقرسماالاكتشافانوهذأن.حظائم

منكثيرويعتقد.والحيواناتالنباتاتمعالتعاملكيفية

ثمومنالأوسطالشرقمنطقةفىبدأالاستئناسأنالعلماء

..مق0008عامبدايةومع.المجاورةالمناطقإلىانتشر

النباتاتزراعةالأوسطالشرقفيالقبائلبعضاستطاعت

هذهوكانتالغذاءأجلمنالأليفةالحيواناتوتربية

الزراعة.بدايةهيالخطوة

وجنوبشمالفيمستقلةبصورةالزراعةتطورت

وسطوفي..مق0075عامحوالىفىآسياشرقي

ذلكبعدانتشرتوقد..مق0007عامحوالىالمكسيك

منطقةومنالمناطقهذهمنالأخرىالعالمأنحاءإلى

بدايةعنتفصيليةمعلوماتأجلومن.الأوسطالشرق

التاريخ.قبلماشعوبانظر:،الزراعة

الزراعةممارسةالناساستطاعحينما.القديمةالعصور

أقاموالذلكالغذاء،عنبحثاالترحالعنغنىفيأصبحوا

بدايةبعدأصئفيماالاممتقراروهذا.الدائمةمساكنهم

الأولى.الحضارة

منطقتينفيالأولىالحضاراتنشأت.الأوسطالشرق

مصر،فيالنيلنهرحوضعلىإحداهماالأوسطبالشرق

المنطقةفينشأتالتيالنهرينبينماحضارةوالثانية

المنطقتانهاتانوتمتاز.والفراتدجلةنهريبينالواقعة

لنموالكافيةالأمطارفيهماتشحبينماالخصبةبتربتهما

كانت.سة000701حواليمنذالأوسطالشرقفىالزراعةبدأت

النهرين.بينماحضارةفيالزراعيةالمحاصيلأه!امىالحبو!

561الزراعة

زراعةسامكانهمأنذلكبعدالمزارعوناكتشف.المحاصيل

هذهرياستطاعواإذاالسنةفصولمعظمفيالمحاصيل

المصريةالحضارةواستطاعتالأنهار.مياهمنالمحاصيل

..مق0003عامحوالىفىالنهرينبينماوحضارة

اكتشافالوقتذلكفيتمكما،متقدمرينظامتطوير

علماالثور،يقودهالذيللمحراثالمناطقهذهفيالمزارعين

بأنفسهم.محارتحهميجرونكانواالسابقينالمزارعينبأن

فيوسرعةكفاءةأكثرالثوريجرهالذيالمحراثهذاوكان

للزراعة.الأرضتجهيز

الذيوالمحراثالكبيرةالريمشروعاتساعدتولقد

ماحضارةومزارعيالمصريينالمزارعينقدماءالثوريجره

وقد.عوائلهمحاجةمنأكثرغذاءإنتاجعلىالنصينبين

إلىالزرأعةفيالعامينمنكثيرهجرةإلىالغذاءتوفرأدى

مثلجديدةاجتماعيةطبقاتنشأتذلكوعند.المدن

ورجالوالتجار،اليدويةالحرفوأصحاب،المبانيعمال

هذهأدتوقد.الكتابةنظامتحسينبدأهناومن.الدين

.الحضارةنموإليالتطورات

الرومانيةالإمبراطوريةبدأت.الرومانيةالإمبراطورية

الجزيرةشبهأرضعلىصغيرةمزارعمنمكونةدولة

الميلادبعد002عاموفي..مق005عامقبلالإيطالية

وجميعالأوسطوالشرقأوروبامعظمغزوروماامشطاعت

نمترومانموومع.الإفريقيةالمتوسطالأبيضالبحرسواحل

أكثروصارتالإمبراطوريةلدىالزراعيةالأرضرقعة

فىتخصصتالكبيرةالمزارعمعظمإنحيثتخصصا

القمح.زراعة

المتقدمةالزراعيةالتقنياتأوروباإلىالرومانيونوأدخل

ونظمالثيرانتجرهاالتيالمحاريثمثلمصرفيالممارسة

تختصجديدةزراعيةطرقاالرومانيونطوركما.الري

منالماءلجلبالمصريينقدماءاستخدمهاالشادوفتسمىريأداة

محاصيلهم.لريالميلنهر
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الزراعه562

نصفتركنظاميمارسونبدأوا،المثالسبيلفعلى.بهم

التربةتستطيع،الطريقةوبهذه.عامكلمزروعغيرالحقل

والرطوبةالغذائيةالعناصرمنكمياتتخزينالمزروعةغير

نظماأيضاالرومانيونوطور.القادمالعامفيللمحاصيل

أدخلوا،الدوراتهذهإحدىوفي،الزراعيةللدورةمختلفة

المعروفومن.الزراعيةالدورةضمنكمحاصيلالبقوليات

أحدوهوالتربةفيالنيتروجينعنصرمنتزيدالبقولياتأن

تنمو.كىالمحاصيلجميعتحتاجهاالتيالغذائيةالعناصر

المدرجاتنظاماستخدامطريقعنالرومانيونواستطاع

المنحدرةالمتوسطالأبيضالبحرسواحلزراعة،ارراعةفي

زرعتحيثالرومانيةالإمبراطوريةأجزاءمختلففي

واستطاع.والزيتونالعنبمثلالفاكهةأشجارببعض

ومخازنالطويلةالريقنواتبناءأيضاالرومانالمهندسون

.الحبوبتخزين

للسلالاتأوالنباتيةللأصنافالانتخابنظاموبدأ

فعلى.الرومانيةالإمبراطوريةعهدفىأوروبافىالحيوانية

الانيعرفالذيالجزءفىالمزارعونأنتج،المثالسبيل

الحليبإنتاجفىمتحصصالأبقارمننسلأولبهولندا

..مق001عامحوالىفىالهولستينسلالةوهو

الجزءالبربريةالقبائلاكتسحت.الوسصالعصور

القرنوبنهاية.م004عامالرومانيةالإمبراطوريةمنالغربى

الغزاةيدفيالإمبراطوريةكلسقطت،الميلاديالخامس

تعرفالتيالزمنيةالحقبةمنعام0001بدايةمعلنة

الوسطى.بالعصور

الحروبنيرانإشعالإلىالبربريالغزوأدىوقد

إلىالحروبهذهوأدت.أوروبامناطقجميعفيالأهلية

استخدامذلكفىبمالأوروبا،الاقتصاديالنظامانهيار

عرفلأوروباجديداقتصادينظامذلكبعدوظهرالنقود.
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الع!ورحلالأوروبافيبدأالمزرعةأعمالفيالخيولاستخدام

محصولهم.ريادةع!المرارع!توساعدالوسو

النظاملهذاوطبقا.المناطقمنكثيرفىالأوروبيبالإقطاع

تسمىكبيرةعقاراتمنجزءاأصبحتالمزارعفإن

الأرضأصحابفيهايتحكمأصبحوالمانرزالمانرز.

المزارعونويمد.المزارعينبوساطةفلاحتهاوتتمالأغنياء

.الأرضامشغلالمقابلوالخدماتبالسلعالأرضمالك

منيحرمواأن،النظاملهذاوفقا،للمزارعينيمكنولا

الأرضصاحببمدملتزمينمادأمواأرضهمزراعة

.الأرضامتلاكحقهممنليسولكن،بالسلبرالخدمات

الأوروبي.الإقطاعانظر:

الثلاثيةالدورةنظامالأوروبيونالمزارعونأكتشف

هذاوحل.الوسطىالعصورأثناءفيالمحاصيللزراعة

علىالقائمالرومانيالمحاصيلدورةنظاممكانالنظام

الأرضفإن،النظاملهذاووفقا.للمحاصيلالثنائيةالدورة

المزارعونويقوم،اثنينمنبدلأحقولثلاثةإلىتقسم

وبذلك،زراعةبلاالثالثالحقلويتركونحقلينبزرأعة

نصفها.منبدلاالأرضثلثىزرأعةيمكن

نوعالميلاديالعاشرالقرنفىأوروباإلىأدخلوقد

استخدامهو(،الحيوانات)استخدامالتسخيرنظاممنمهم

لأنالحرثكفاءةزادتوبالتالىالثور،منبدلأالحصان

.أضعافأرنجعةأوبثلاثةالثورمنسرعةأكثرالحصان

كأحدالثيرانمحلالخيولحلت،تدريجيةوبصورة

الأوروبية.المزارعفىللطاقةالأساسيةالمصادر

السلالاتاختيارفيالأوروبيونالمزارعونالممتمر

وفي.الوسطىالع!هسورفترةخلالالجيدةوالنباتيةالحيوانية

مثلالماشيةمنمتخصصةسلالاتاحتيرتذلكأثناء

شمالفيوافرةبكمياتحليباتعطيالتيالحليبأبقار

منالنسلهذاوسمي.ام001عامنحوأوروباغربي

الحليبمصادرأهممنمازالوهوجيرنسيباسمالأبقار

.الزبدةلإنتا!

أوروبافيالاضمحلالفيالأوروبيالإقطاعنظامبدأ

لعودةنتيجةالميلاديعشرالثالثالقرنخلالالغربية

ونتيجة.والخدماتالسلعلتبادلكوسيلةللتداولالنقود

ويدفعونبأجريعملونالمزارعينمنكثيرأصبح،لذلك

عشروالثامنعشرالسابعالقرنينوحتى.أراضيهمإيجار

الدولمعظمفيالأرضامتلاكالمزارعونيستطعلم

لاوروبية.ا

الرحلاتأدت.المستعمراتفيالزراعة

عشرالخامسالقرنفيبدأتالتيالأوروبيةالاستكشافية

شتىفىكبيرةبصورةالزراعةعلىالتأثيرإلىالميلادي

مناطقفيتطويرهاتمالتيوالأبقارفالمحاصيل.العالمأنحاء

هذهبداتعندماومعروفةمنتشرةأصبحتمعزولة

لدىمعروفايكنلممثلاالبطاطصرفنبات.الرحلات
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بيرومنالأسبانالمكتشفونبهأتىأنبعدإلاالأوروبيين

.الميلاديعشرالسادسالقرنفي

علىالرحالالأوروبيونالمكتشفونحطوعندما

فىسبقوهمقدالأمريكيونالهنودكان،الأمريكيةالأرض

أمريكا،أجزاءمنكثيرففي.متقدمزراعينظامتطوير

والذرةالكاكاوحبوبيزرعونالهنودالمزارعونكان

والدباء،،والمطاط،والفلفل،السودانىوالفولالشامية

لأولالأوروبيونعرف.والطماطم،والتبغالحلوةوالبطاطا

زراعتهاكيفيةتعلمواكماالهنودمنالمحاصيلهذهمرة

محاصيلهم،بذورالأوروبيونجلب،المقابلوفي.منهم

استقرواعندمازراعتهموطرقالزراعيةوالاتهموماشيتهم

المناطق.هذهفي

استطاعت،الميلاديعشرالسابعالقرنبدايةومع

تكوينوأسبانياوالبرتغالوهولنداوفرنساإنجلترا

المناطقففى.الأمريكيةالقارةأنحاءجميعفىمستعمراتها

المتخصصةالكبيرةالمزارعالمستعمرونأسس،الاستوائية

والسكر،والبنالكاكاو،حبوبمحاصيلزراعةفي

إفريقيامنالرقيقتجارةطريقعنالعمالةتوفيروتمللتصدير.

.زهيدةبأجورالمستوطنينالهنودتسخيرطريقعنأو

معظمفيالأسرةمزارعنظامالأوروبيونأقاموقد

أرضهاألممرةلكلوكانلإنجلترا.التابعةالمستعمراتأنحاء

زادكمابها.الخاصةالأخرىوالمستلزماتالغذاءلإنتاج

فيالجنوبيةإنجلترامستعمراتفىالكبيرةبالمزارعالاهتمام

وجورجيا.كاروليناوجنوبوشسمالوفرجينيا،الماريلاند

المزارعكانت،الميلاديعشرالثامنالقرنأواسطوعند

الذيالنيلةونباتوالتبغالسكروقصبالأرزتنتجالكبيرة

منالقطنأصبحوعندما.الصبغاتلاستخراجيستخدم

التاسعالقرنفيالكبيرةالمزارعفيالمهمةالزراعيةالمحاصيل

الأفارقةمنكبيرةأعداداالمستعمرونجلبالميلاديعشر

.المزارعهذهفيرقيقاللعمل

المستعمراتفيكثيراأقلبسرعةالزراعةتطورتوقد

الذينفالفرنسيونكندا.شرقيألانيسمىفيماالفرنسية

عشرالسادسالقرنأواخرمنذكنداشرقاستعمروا

يذكرمجهودايبذلوألمأم763عاموحتىالميلادي

منالغنيةالطبقاتامتلكتفقد.وتشجئالزراعةلتطوير

معظمالسجنورزاسمعليهميطلقالذينوالتجارالنبلاء

،الأرضامتلاكالأوروبيونيستماإلمقيمونولم.الأراضي

السجنورز.منصغيرةأرضاستئجاربوسعهمكانلكن

المقيمينبعضبدأالسابكلشر،القرنمنتصفوفى

علىمؤجرةأرضعلىالمعيشيةالزراعةممارسةالفرنسيين

بقيتوقد.كويبكمقاطعةفىلورانسساننهرامتداد

وجزيرةنوفاسكوتيافىلهاالمشابهةوالمزارعالمزارعهذه

نأإلىكندافيالموجودةالوحيدةالمزارعإدوارد،الأمير

وبعد.أم763عامالبلادعلىسيطرتهابريطانياأعادت

منالكثيفةالغاباتبإزالةالأوروبيونالمقيمونقام،ذلك

بعفالمزارعالأوروبيونوأسس.للزراعةأونتاريومقاطعة

عشرالسابعالقرنخلالآسيامنأجزاءفي،الكبيرة

يقملمالكبيرةالمزارعهذهبخلافلكن.تلاهوماالميلادي

الحديثةالزراعيةالأساليبباستخدامامميافىالمزارعون

فإنهم،ذلكمنالعكسوعلى.الأوروبيينعندالسائدة

كانتالتيالزراعيةالأساليبويطورونيمارسونامشمروا

استمر،المثالسبيلفعلى.السنينمئاتمنذلديهمسائدة

حقولهم.ريأساليبوتطويرتحسينفيالأرزمزارعو

العاليةالسكانيةالكثافةذاتالمناطقفإن،لذلكونتيجة

فيالأرضإنتاجمنزادتواليابانوالهندالصينمثل

عشرالتاسعالقرنإلىعشرالسابعالقرنمنالفترة

فيآسياقارةأغنياءبدأعشر،السابعالقرنومنذ.الميلاديين

المزارعين،إلىالزراعيةأراضيهمتأجيرنظاماستخدام

توزيعإعادةقوانينصدرتحتىالنظامهذاواستمر

القرنأواسطفيالمزارعينصغارعلىالزراعيةالأراضي

منالكثيرجعلإلىالسابقالنظامأدىوقد.العشرين

الفقر.حدمستوىفيالآسيويينالمزارعين

عشرالثامنالقرنأوائلفىحدثت.الزراعيةالثورة

نتجمماالزراعةأسلوبفيمهمةتغييراتالميلادي

هذهوجاءتبريطانيا.فىالزراعيةبالثورةمايسمىعنه

ساعدتالتىوالاختراعاتللاكتشافاتفعلردالثورة

فيعليهكانتعماالمزارعإنتاجيةزيادةعلى

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفومع.السابق

وأمريكاأوروبامعظملتعمالزراعيةالثورةانتشرت

بصورةالمدننموإلىالثورةهذهقياموأدى.الشمالية

انخفاضأدىإذالشماليةوأمريكاأوروبافيكبيرة

الأسرآلافنزوحإلىالزراعةمجالفىالعاملينعدد

.المدنإلىاكراعةفىرصاتي

الثورةنشوءإليأدترئيسيةعواملثلاثةوهناك

المحاصيل.زراعةطرقتحسين-أ:وهيالزراعية

اختراع3-الماشيةتربيةطرقتحسينفيالتقدم2-

الزراعية.الالات

الإنجليزياسمياسىبدأ.المحاصيلزراعةطرقتحسين

فىعشرالثامنالقرنبدايةفيتاونشيند،تشارلزالمتقاعد

)تدويرللمحاصيلالزراعيةالدورةعلىتجاربإجرأء

كمحصولزراعتهيمكناللفتأنإلىتوصلفقد(.المحاصيل

المحاصيلوتتكون.الرباعيةالزراعيةالدورةنظامفيراج

أصنافوخاصةالحبوبمننوعينمنالدورةفيالاخرى

البرمميم.أوالفصفصةمثلالبقولياتوإحدى،القمح
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الرباعيةالزراعيةالدورةمحاصيلمنمحصولوكل

وأالبقولياتمثلللتربةغذائيةعناصريضيفأنإما

عنالغذائيةالعناصرمنمختلفةونوعيةكميةيمتص

فإنولذلك.الأخرىوالحبوبالقمحمثلالاخر

)دونبورااللأرضمنجزءأيبتركيقوملاالمزارع

الثلاثيةأوالثنائيةالدورةفىالحالهوكما(زراعة

للمحاصيل.

حياتهفترةخلالتاونشيندتحاربنتائجتعرفولم

الثامنالقرننهايةوفى.عليه"اللفتلم!لقبإطلاقعدا

كوكتوماسويدعىالإنجليزالنبلاءأحداستطاععشر،

طريقعنكبيرةبصورةالمحاصيلمنإنتاجهيزيدأن

كوكشجعوقد(.الرباعية)الدورةتاونشيندنظاماستخدام

الرباعيةالدورةنظاماستخدامعلىالاخرينالمزارعين

فيالاستعمالشائعالنظامهذاأصبحولذلك،للمحاصيل

أراضيهمزراعةمنالمزارعينالنظامهذاومكنإنجلترا.

تزرعالأرضأصبحتبحيثسنة،كلفيفعالةبصورة

إلىهذاوأدى.زراعةبدونمنهاجزءأييتركولابالكامل

كلعاشوقد.الزراعيةالمحاصيلمنالأرضإنتاجيةزيادة

ولذلكإنجلترافينورفوكمقاطعةفىوكوكتاونشيندمن

نظامبالمسممعروفاللمحاصيلالرباعيةالدورةأصئنظام

.نورفوك

وتطويرمعرفةقبل،المزارعيناممتطاعةفييكنولم

كافعلفإنتاجاطمحاصيل،الرباعيةالدورةنظام

معظمذدعليهملزاماوكانالشتاء.فصلفىلماشيتهم

طريقعنلحومهاوحفظالخريففصلفيالمواضي

للمحاصيلالرباعيةالدورةنظاماكتشافلكنالتملئ.

الماشيةلتغذيةالكافيالعلفإنتاجعلىالمزار!نساعد

المزارعينمقدرةذلكعنونتج.والبرسعيماللفتخاصة

أشهرخلالفقطوليسالعامطوالطازجةلحومإنتاجعلى

للماشية.المراعىتتوفرحينماأيمعينة

المزارعاممتطاع.الماشلةاستيلادطرقتحسين

ععث!هـالثامنالقرنأواخرفيباكويلروبرتالإنجليزي

أساليبطريقعنالماشيةتحسينكيفيةمعرفةالميلادي

فيها.المرغوبالصفاتذاتللحيواناتالم!صفالاستيلاد

الأبقار،منمحسنةسلالاتإنتاجباكويلواممتطاع

منلسلالةبتطويرهباكويلعرفوقد.والأغنام،والخيول

.الصوفلإنتاجوأيضااللحوملإنتاجتربيتهايمكنالأغنام

تربيتهافيمكلفةالأغناممنالقديمةالسلالاتكانتفقد

فإنولذلكبطيئا.كانتسمينهاإنحيثاللحوملإنتاخ

لكن.فقطالصوفلإنتاجتربىكانتالأغناممعظهم

بعدفيماعرفتوالتييلباحصأنتجهاالتيالأغنامسلالة

تربيتهايمكنولذلك،بسرعةتسمينهايمكنليسترباسم

تربيةتكاليفانخفاضأدىوقد.منامحبةبتكاليفلذبحها

فياستهلاكهاعلىالإقبالزيادةإلىالضأنلحوموإنتاج

.إنجلترا

المزارعاختراعيعتبر.الجديدةالزراعيةالآلاتاختراع

الزراعية.للثورةاكتشافوأهمأولتلجثروالإنجليزي

عشر،الثامنوأوائلالسائكشرالقرننهايةفىتولعالق

عشر.الثامنالقرننهايةفيإلايستغللماكتشافهلكن

يقومونالمزارعونكان،الزراعيةحياتهتلبدأوحين!ا

الحقل.فينثرهاطريقعنأييدوياالبذوربغرس

وزيادةالبذورعلىالمحافظةبالإمكانيصبحوحتى

تحفرأنتستطيعالةتركيبالمكتشفونحاول،الإنتاج

واستطاعفيها.البذوروضعيم!شالتربةفيصغيرةحفرة

والتي)البذارة(،الالةهذهاختراعأم007حواليفيتل

متحركة.أجزاءضمتالتىالأولىالزراعيةألالةتعد

أهممنالأسنانذوالقطنمحلاجاكتشافويعتبر

ويتنيإلياخترعهحيثأيضا،الزراعيةالثورةاختراعات

قبلالمزارعونوكان.أم397عامالمتحدةالولاياتفي

صغيرةمساحاتفيالقطنيزرعونويتنيآلةاختراع

القطنمحلاجواختراعالبذور.عنالالياففصللصعوبة

فىالقطنزراعةإلىأدىمماالمهمةهذهتسهيلفيساعد

الميلاديعشرالتاسعالقرنأوأئلوفي.كبيرةمساحات

منالتبغمحصولمحليحلأنالقطنمحصولاستطاع

بالولاياتالجنوبيةالولاياتفيالترتيبفيالأهميةحيث

الأمريكية.المتحدة

عشرالتالمحالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنبدايةوفي

خاصةآلاتتطويرعلىالعملفيالخترعونبدأ،الميلاديين

الأمريكيونالمزارعونينتجهاالتيالحبوبومعالجةلحصاد

الأمريكيالخترعسجل،أم834ففي.كبيرةبكميات

وفى.حاصدةلالةاختراعبراءةأولماكورميكسحايروس

الترلة.فىالبدوروضعآدةوهىلدارةكالتزراعةآلةوأحدثأول

.أم7""عامنحوتلجتروالإنجليريالآلةهذهاخترع

أ!!ةءكا
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الولاياتم!ويتنيإلىاخترعهاالتىالأسنانذاتالقطنحلجالة

بذرةإزالةجهدالعمالعلىوفرتأم397عامالأمريكيةالمتحدة

يدويا.القطن

بيتزوهيرامجونالأمريكيانالأخوانسجلالعامنفس

نموذجاالالةهذهأصبحتوقد.الدراسةالالةاختراعبراءة

بدأعشر،التاسمعالقرنأوائلوفي.الدراساتلمعظم

بعمليتيتقوممزدوجةالةتطويرعلىالعملالخترعون

الحاصدةلكن(،دراسة)حاصدةمعاوالدراسالحصاد

القرنبدايةفىإلاواسعنطاقعلىتستخدملمالدراسة

العشرين.

إلينويولايةمندير،جونالحداداختراعويعتبر

فيمساوياام837عامالفولاذيللمحرأثالأمريكية

السابقفيالمحراثكانفقد.الحبوبإنتاجلزيادةالأهمية

تكنلمبدورهاالتىوالخشبالحديدبقايامنيصنع

الغربوسطلأراضيالثقيلةالتربةتقليبتستطيع

المحراثبواجهةتلتصقماغالباهناكفالتربة.الأمريكي

.الحرثعمليةصعوبةإلى!ديمما،المحراثشقوتسد

سهولةإلىأدىدير()جونالصلبالمحراثاستخداملكن

الأراضى.أنواعمختلففيالحرثعمليةإجراء

والتقنيةالعلومساعدت.العشرينالقرنفيالزراعة

الإنتاجزيادةعلىعشرالتاسعالقرنمنذالمكتشفةالحديثة

عامالأمريكيالمزارعأنتجفقد.كبيرةبدرجةالزراعى

خمسةحاجةلسديكفيماالمتوسطفيأم085

نأيستطعمزارعكلفإنالانأما.القوتمنأشخاص

العلومدورويتمثلشخصا.78لغذاءيكفىقوتاينتج

فى:الزراعىالإنتاجفيالهائلةالزيادةفيوالتقنية

إنتاج2-للقدرةجديدةبمصادرالمزارعينإمداد-ا

والحيواناتالنباتاتمنمحسنةوسلالاتأصناف

.جديدةزراعيةكيميائيةموادتطوير3-

فيالزراعيةالجراراتطورت.الجديدةالقدرةمصادر

بعضواستخدمهاعشرالميلاديالتاسعالقرنمنتصف

باهظةكانتولكنها.الشماليةوأمريكاأوروبافيالمزارعين

فيالمزارعوناستمرلذلك،الاستخداموصعبةالتكاليف

الالياتلتشغيلقدرةكمصدروالبغا!الخيولاستخدام

البترولعلىيعتمدزراعيجرارأولصنعولقد.الزراعية

لكن،أم098عامالمتحدةالولاياتفيللقدرةكمصدر

الأعمالمعظملأداءالكافيةالقوةلديهتكنلمالجرارهذا

صمم،الميلاديالعشرينالقرنبدايةوفى.الزراعية

تجرأنتستطجعالجراراتمنأقوىنماذجالمهندسون

الزراعيةالأعمالكليؤديجرارأولظهروقد.المحراث

هذهاستخدامبالإمكانأصبححيث،ام029عام

حصادالةمنابتداءالزراعيةالالاتكلمعالجرارات

هذهحلت،وبالتدريج.القطنجنيالةإلىالحبوب

كلفىالبخاريةوالجراراتالحيواناتمحلالجرارات

مليون56.1حوالىالانويوجد.المتحدةالولاياتأنحاء

العالم.نطاقعلىجرار

استخدامالأوروبيةالدولمنوكثيرالياباناستطاعت

انتشارلكنأم،039عاممنتصفمنذالكهربائيةالقدرة

عامحتىبطئاكانالأمريكيالريففيالكهربائيةالقدرة

الخدماتلمدالمساعدةبدأتذلك،وبعد.أم359

المنخفضةالفوائدذاتالقروضمنحطريقعنالكهربائية

الريف.لكصبة

الكهربائيةالمحركاتاستخداماليومالمزارعونويستطيع

الزراعيةوالالات،الريومضخات،الحلبآلاتلتشغيل

لتشغيلالكهرباءأيضاالمزارعونويستخدم.الأخرى

الالاتهذهوتشمل.الحركةذاتيةوالالاتالإلكترونيات

وبالمشطاعة.البيضوتصنيفتجميعوالةالمعالفتعبئةالة

بالحواسيبمباشرةهاتفياالاتصالالانالمزارعينبعض

وباستطاعة.المزارعخدماتمراكزأوالزراعةبكليات

المثالممبيلفعلى.المزارعينمشاكلبعضحلالحاسوب

وحسابالماشيةعلفمكوناتخلطمنالتأكديمكنهم

معين.زراعيإنتا!منالمتوقعالربح

عالماكتشف.والحيوانالنباتمنالمحسنةالسلالا!

القرنمنتصففىمندلجريجورالنمساويالقسالنبات

وضعوبذلك.الوراثةعلمأساسياتالميلاديعشرالتاسع

الخصائصتوريثكيفيةيفسرالذيالعلمأسس

العشرين،القرنخلالالوراثةعلموبتطور.والصفات

والحيوانالنباتمنسلالاتعلىالحصولبالإمكانأصبح

علمية.بطريقة

المتحدةالولاياتفيالنباتاتمستولدوواستطاع

للذرةهجينتطويرالعشرينالقرنأوائلفيالأمريكية

كبيرعددتوفر،أم029وفي.عاليةإنتاجيةذيالشامية

أوائلوفى.تجارينطاقعلىالشاميةالذرةهجنمن
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الأمريكيالمكتشم!بوساطةاحتراعهاتسجيلتمحاصدةآلةأول

.أم834عامماكورميكسايروس

المزروعةالمساحةمن%59منأصئأكثر،الستينيات

الفجن.بالأصنافمزروعةالشاميةبالذرة

الذرةإنتاجمعدلزيادةإلىالوسيلةهذهأدتوقد

منالهكتارإنتاجيةمعدلزادحيثهائلةبصورةالشامية

.أم89.فىبوشل292إلىأم029فيبوشل96

كجم(.35حوالى)البوشل

علىالحصمولمنام069عامالعلماءتمكنكذلك

منبكثيرأعلىإنتاجيةذاتوالأرزالقمحمنأصناف

فيالأصنافهذهباستخدامعنىوقد.القديمةالأصناف

الغذاءتوفيربهدفوالهندالمكسيكمثلالناميةالدول

بعدفيماوعرفتالوسائلهذهنجحتوقدلشعوبها،

الخضراء.بالثورة

محسنةسلالاتإنتاجالماشيةمستولدوأيضاواستطاع

فنيةتطويرطرقأيضاامشطاعواكما،العشرينالقرنخلال

الورأثيالتطويرفيللإسراعالمكثفالانتخابمنمتقنة

للحيواناتالأعلافالتغذيةاختصاصيووطور.للحيوانات

.للحيوانالصحيةالرعايةطرقالبيطريونالأطباءطوركما

الماشية.إنتاجيةزيادةإلىمجملهافيالوقهذهوأدت

الواحدةللبقرةالحليبإنتاجمتوسطزاد،المثالسبيلفعلى

فىلتر001/2بحوالىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

إلىوإضافة.أم089منتصفإلىأم069منالفترة

بضعفتنمواليوماللاحمالدجاجسلالاتفإن،ذلك

كميةنصفوتستهلك،القديمةالعسلالاتنموسرعة

الغذاء.

المزارعوناستخدم.الجديدةالزراعيةالكيميائيةالمواد

ولمكافحةالتربةلتخصيبمختلفةموادالزراعةبدايةمنذ

رماداستخدموا،المثالسبيلفعلى.الحشريةالآفات

التاريخ.قبلمافتراتمنذسماداوالزبلالأخشاب

لدايةكادلكمه.الحميفةالأغراص!ىيستحدمبالتروليعملجرار

اشراعة.فيالقدرةلا!شحدام

الطبيعيةوالسموم(الحمى)حشيشةوالزرنئوالبايرثرم

بعيد.زمنمنذحشريةكمبيداتاستخدامهاتمالأخرى

فعاليتها،علىبرهنتلأنهاالموادهذهاستخدمتوقد

القليل.إلاعملهاوطريقةكيفيةعنيعرفلمولكن

أواخرفيالحديثالكيمياءعلمظهورلدايةومنذ

أنواعإنتاجالعلماءبمقدورأصبحعشر،الثامنالقرن

الزراعة.فيلاستخدامهاالكيميائيةالمركباتمنمختلفة

المبيدات2-الأسمدة-أالكيميائيةالموادهذهوتشمل

ال!جميائيةالمواد-4الأعشابمبيدات3-الحشرية

هذهاستخداموأدى.والحيواناتالنباتاتأمراضلمكافحة

القرنخلالهائلةبصورةالمزارعإنتاجيةزيادةإلىالمبيدات

الزراعيةالكيميائيةالموادهذهاستخدامسوءلكن،العشرين

كثيرحددتوقد.البيئةتلوثإلىأدىالحالاتبعضفي

برهنتالتيالكيميائيةالموادهذهبعضاستخدامالدولمن

البيئة.علىخطورتهاعلى

عشرالتاسعالقرنخلالالعلماءاستطاع.الأسمدة

للنمو.المحاصيلتحتاجهاالتيالكيميائيةالموادعلىالتعرف

الدورةفيمفيدةالبقولياتأنقناعةهناكأصبحتفقد

فيالجويالنيتروجينتثبيتفيتساعدلأنهاالزراعية

تحتاجالتيالعناصرعلىالتعرفأيضااستطاعواكما،التربة

أصبحوقد.والبوتاسيومالفوسفورمثلالمحاصيلإليها

الضروريةالعناصرعلىيحتويأرزياالمركبالسماد

محدوداكاناستعمالهأنإلاالتجاريالمستوىعلىمتوفرا

تكاليفه.لارتفاعنظرا

طريقةأم139عامهابرفريتزالألمانيالعالمطوروقد

ويعتبر.اليتروجينانظر:،الجويالنيتروجينعلىالحصول

إنتاجهأنلدرجةالضروريةالغذائيةالعناصرأهمالنيتروجين

فىالأسمدةاستخدامفىكبيرأثرلهكانأقلبتكلفة
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إلىالسماداسمتخدامزاد،العالميالمستوىوعلى.الزراعة

بدايةإلىالستينياتأواخرمنالفترةفيالضعفمنأكثر

السماد.انظر:.العشرينالقرنمنالثمانينيات

عامسويسرافىالعلماءالمشطاع.الحشريةالمبيدات

باسمعرفتقويةكيميائيةمادةتطويرأم939

الخمسينياتبدايةوفيحشريا.مبيدا.تي.ديدي

لحمايةد.د.تمادةمنكبيرةكمياتالمزارعوناستخدم

علىأنهامؤخرااكتشفواالباحثينلكن،محاصيلهم

الحيواناتتعرضالضارةللحشراتمكافحتهامنالرغم

الحكوماتمنكثيرمنعتفقدولهذاللخطر.الأخرى

ويعستخدم.ام079عامبدايةفطالمبيدهذااستخدام

منصنعتحشريةمبيداتحالياالمزارعينمعظم

العضويهالفوسفاتالمسماةالكيميائيةالمركبات

والكارباميت.

الحشائمقمقاومةالمزارعوناعتادالحشائ!.مبيدات

وحتىالزراعةتاريخامتدادعلىالضارةوالأعشاب

والحرق،اليدويالعزقطريقعنالعشرينالقرنمنتصف

كيميائيلمبيداختراعأولسجلوقد.الاليوالعزق

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي-د2،4يسمىللحشائش

وماالانتشارواسعالمبيدهذاوأصبح.ام459عامفى

مبيداتعنالمعلوماتمنولمزيد.الانحتىيستخدميزال

للأعشابالمكافحةالأخرىوالوسائلالضارةالحشائش

الفار.العشبانظر:

النباتاتأمراضتعد.الأمراضلمكافحةكيميائيةمواد

للمزارعتكلفةوأكثرهاالصعوباتأهممنوالحيوانات

الدقيقةالكائناتوتتعسبب.الضارةالأعشابمثلمثلها

منتصفومنذ.النباتاتأمراضمنكثيرفيوالفويات

الكيميائيةالموادمنالكثيرالعلماءأنتجعشر،التاسعالقرن

.الأمراضهذهلمكافحةالفطريةالمبيداتتسمىالتي

الفيروساتتسببهالنباتاتأمراضمنكثيروهناك

هذهلمكافحةكيميائيةموادإنتاجتموقدوالبكتيريا،

مستمرةبصورةيعملونالعلماءأنإلىإضافة،الأمراض

.الأمراضلهذهكبيرةبدرجةمقاومةأصنافلاستنباط

،الفطرياتومبيداتالفطرياتعنالمعلوماتمنولمزيد

.الفطرياتمبيد،الفطرياتانظر:

أمراضمعظمفيوالفيروساتالبكتيرياوشسبب

بوساطةالامراضهذهبعضمكافحةوتتم،الحيوان

أولباستير،لويسالفرنسيالعالماكتشفوقد.اللقاحات

.الميلاديعشرالتاشعالقرنخلالللماشيةلقاحات

الجمرةمثلأمراضلمكافحةاللقاحاتهذهوطورت

استطاع،العشرينالقرنوخلال.الدجاجوكوليرا

المضاداتوكذلكاللقاحاتمنالعديدإضافةالكيميائيون

أمراضمقاومةفىللمساعدةالأخرىوالموادالحيوية

الطب.،البيطري:نظرا.الماشية

علىالغذاءعلىالطلبتضاعف.الحديثةالتطورات

ولمواجهة.مراتعدةأم059عاممنذالعالميالممستوى

زيادةالمزارعينعلىلزاماأصبحالمتزايد،الطلبهذا

حدثتوقد.الأخيرةالعقودخلالكبيرةبصورةإنتاجهم

الصناعيةغيرالدولفىالغذاءعلىالطلبفيالزيادةهذه

السكانيةالزيادةوتعتبر.الناميةالدولباسميعرفماأو

علىالطلبلزيادةالرئيسيالسببالدولهذهفيالسريعة

بسديفييكادماتنتجالناميةالدولمعظمولأنالغذاء.

الغذاءمنإضافيةكمياتاستيرادتستطيعولاحاجتها،

،كبيرةبصورةأعدادهمتتزايدالذينسكانهاحاجةلسد

وأالغذاءمنإنتاجهاتزيدأنالناميةالدولعلىلزامايصبح

الدولمعظمتفتقرذلكومع.التغذيةفيحادانقصئاتواجه

تطويرعملياتتحتاجهاالتيالماليةوالمواردالخبرةإلىالنامية

الزراعة.

منالكثيرتبنت،المشكلةهذهعلىالتغلبأجلومن

الدولفيللمزارعينالمساعدةتقديمبرامجالصناعيةالدول

طريقعنأومنخفضةبفوائدقروضمنحطريقعنالنامية

منظمةوتساعدبها.الزراعةنظامتحديثلأجلالتدريب

-المتحدةالأممنظماتإحدى-)الفاو(والزراعةالأغذية

مشاريعبتبنيتقومكما،القوميةالبرامجتنسيقفى

لها.تابعةمساعدة

القرنمنالسبعينياتخلالالغذاءعلىالطلبازداد

وخاصةالمزارعينمنكثيرافإن،لذلكونتيجة،العشرين

مبالغاقتراضعلىأقدموا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

الكثيرواجهالثمانينياتفيولكن.إنتاجهملزيادةكبيرة

ماليةوأزماتمتراكبةديوناعديدةدولفيالمزارعينمن

حادةبصورةالقروضعلىالفائدةأسعارلارتفاعنتيجة

هذاأدىفقدالغذاء.علىالعالميالطلبوانخفاض

عنهنتجمماالأسعارانخفاضإلىالطلبعلىالانخفاض

الديونمنبالتزاماتهمالوفاءعلىبعضهممقدرةعدم

الكثيربيعإلىذلكأدىوقد.الجديدةللمواسموالتحضير

.المزارعهذهقيمةانخفضتوبالتاليمزارعهممنهم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

.قارةأوقطرلكل()الزراعةفقرةانظر:

جمترا

واشنطنجورجكارفر،إيرنستنورمان،بورلوج

ديخيسوفتمشتروفيمليسنكو،اللوردأور،بويد

هولسايروس،ماكورميكلىثر،بر،نك

حوهادجريجور،مندلجترو،تل

إلطويتنيحوندير،
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المائيةالأحياءاستزراع

وتصسيعهالحلي!إنتاج

التجاريةالبستنة

!ف،البستحة

المواشيترية

لأرزا

البطاطس

لبنا

التمرة

داررلجاا

واتالخضرا

لأبقارا

لأرلصا

الأغناما

لبطا

ستمطكارلاا

نظام،الرراممطالل!!اج

المياهتصريص

التعرية

السكائلإحصاءا

لامشيلادا

الزراعةأنواع

الحدائقتنسيق

الألتسجاررراعة

الجافةالرراعة

ئةلمااشراعةا

الرئيسيةالمحاصيل

أ!ذرةا

اخاميةاارررةا

اسسكرا

الشعير

الشوفاد

الفاصوليا

الرئيسيةالمزرعةحيوانات

الحصالى

الحرير

الدجاخ

الدواحر

والمشاكلالأساليب

الري

السماد

الطميعيةالمواردصيالة

الصارالعشص

والأبحاثالتعليم

علم،الزراعىالاقتصاد

التغدية

ةرلزهاا

اءلغرا

الجماعيةالمزرعة

المشتل

الفصمصة

الصويافول

القطن

القمح

القن!

الكتان

الروكطالديك

الماعز

الأعشابامميد

الحشريالميد

العطرياتمميد

امميمرحياا

أعحرا

تكزللأا

يقعرل!ا

فطاعل!ا

للاد،للبا

يمةلقداروط

التر!ة

لتسويقا

لحربا

لحشرةا

الزراعةتاريخ

التاريخقبلمالتمعوب

ا!سواالعصور

القديمةفارس

الميلين

القن

يمةالقدمصر

الأمري!جودالهنود

اليوم!

صلةذاتأخرىمقالات

والرراعةالأعذيةممظمةالحوالى

المواشيالزراعيةالشؤون

اصباتالمحصولا

العداءمحرون

الموضوععناصر

الرئشيةالزراعيةالمنتجات-

العدائيةالمشحات

الطيعيةالأليال!-!

الأحرىاالرراعيةالممتحات!

الزراعةأنواع-

التجاريةارراعة

الإعاشيةالزراعةب

العالمحولالزراعة-3

أوروباهـ-العريالعالم-أ

للاتينيةامريكاأ-وإدريقيا-ب

لشماليةامريكاأ-رسياآ-!

وسيوريلمدالياستراأ-د

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

رراعتهايمك!التيالمحاصيلأ!اعتحديدعلىالماحيؤتركيرو

معية؟!حطقةفى

الزراعة؟سدأتوأينمتى-2

العذائية؟المنتحاتعيرمنتحاتم!اشراعةتودرماذا3

الزراعةهذهتمارسالعالممنحزءأيفىالإعاشيه؟الزراعةما-4

؟كيرةبصورة

الإنسالية؟الأشطةأهمم!الزراعةتعتبرلمادا-5

مهمة؟أصححتولمادا؟العلفيةالمحاصيلما-6

الحصارة؟تطويرساكراعة!!-7

الموسعة؟والزراعةالمكثمةالزراعةبيرالاحتلا!أوجهما8

المتحصصة؟المزارعمنخطورةأقلالختلطةالمزارعتعتبرلمادا-9

الزراعية؟التورةما-01

والسودالى.مصرفىالزراعةصتلت-11

للأشجار،مزرعةفيتتمعمليةالأشجارزراعكة

أجلمنتستخدم،خاصةملكيةذأتمنطقةوهي

منالمساحةفىالأشجارمزارعوتتفاوت.الربح

الهيئاتوتدعم.تقريباهكتار004و...إلىه!ضارين

لزراعةالوطنيةالبرامجكثيرةبلادفيبالغاباتالخاصة

.الأشجار

يمكنالنموالسريعةالأشجارأنالمزارعونوجدوقد

النقديةالمحاصيلمنأكثرربحالتحققتنميتهادائما

منقليلعددإلىتحتاجفهي(للبيعتزرعالتي)المحاصيل

الأشجارمنكثيرتقطع،الناميةالبلادوفي.العمال

ففي.الأعمدةأجلومنالوقود،حطبأجلمن،المزروعة

مأ969سنةأفتتحمثلا،الهندفيغوجاراتولاية

وقد.الشجيراتبتوزيعللقيامالدولةغاباتخدمةمشروع

القرىتسلمتبحيثبعيد،حدإلىمألوفاالمشروعأصبح

وفي.بادرةمليون002ام839سنةفىوالمزارعون

منتقريبامزارع000.4الشجرزراعةعلىأقبل،الفلبين

أطبابي.االخشبعلىالحصولأجل

زراعةفييشاركونالصغارالمزارع!تمنوكثير

الالغمجار،نموبعدماإلىتؤجلالعائداتولأنالأشجار.

وفى.والقروضالمعوناتإلىيحتاجونالغالبفيفإنهم

.كبيرةالأشجارمزارعتكون،الصناعيةالاقطاربعض

أشجارمزرعة00037منأكثرالمتحدةالولاياتوتملك

هكتار.مليون32منأكثرمجموعهماتغص
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الأنسجة.زراعةانظر:الأعضاء.زراعة

دائمبشكلعضوأونسيجأينقلالأفسجلأزراصكة

آخر.إلىشخصمناوآخر،جزءإلىالجسممنجزءمن

الجسمأجزاءمحلالمنقولةالأعضاءأوالأنسجةتحل

شخصصحةامشعادةعلىوتساعد،التالفةأوالمريضة

هذهمثلإجراءلولابإعاقةيصابأويموتأنيمكن

العملية.

أحدمنأنسجةنقلعلىيطلق.الزراعاتأنواع

(.الذاتي)الترقيعالذاتيالطعمآخرجزءإلىالجسمأجزاء

يستطيعلاحيثهائلا،نجاحاالزراعاتهذهحققتوقد

وتزرع.عليهغريبجزءأنهعلىالمنقولتمييزالجسم

الذاتي،الطعمبطريقةدوماوالشعروالعظامالجلد،أنسجة

لإصلاحالجلدأنسجةالجراحونيستخدم،المثالسبيلعلى

.الشديدةالحروقعنالنابخالتلف

الطعملاخرشخصمنالزراعةعملياتعلىيطلق

يرفضالحالاتمنكثيروفي.المباينالتطعيمأوالإسوي

جهازبسببالرفضويحدث.المنقولالعضوالمتلقيالجسم

،الأمراضضدللجسمالرئيسيالدفاعجهازوهو،المناعة

فتهاجم،غريبجسمأنهعلىالمزروعالنسيجيميزالذي

.المزروعالجزءالتائيةالحلاياالمسماةالبيضاءالدمخلايا

الزراعة.تفشل،العمليةهذهفىالتحكمعدمحالةوفي

الأنسجةزراعةفيرئيسيةمشكلةالرفضعمليةوتمثل

القلب،مثلحيةخلايامنأساساتتكونالتىوالأعضاء

بعضولكن.العظمونقيوالكبد،والرثمين،،والكلى

الصلبةوالطبقات،الغضاريفتشملالتي-الأنسجة

هذهتحتوي.بسهولةزراعتهايمكن-العينينوقرنية،للعظام

تقلثمومننسبيا،الحيةالخلايامنقليلعلىالأنسجة

علىالأنسجةلهذهالمتلقيللجسمالمناعةجهازتمييزفرصة

غريبة.أنها

رفضعلىالتغلبعلىللمساعدةا!لتطابقة.الأنسجة

لمطابقةطرائقالباحثونطور،للنسئالمزروعالجسم

تحديدالطرأئقهذهوتشمل.والمتلقيالمتبرعأنسجة

على-أهـلمستفمداتعليهالطلق-معينةبروتينات

مستضداتمنعدذاالعلماءحددوقدالخلايا.سطح

كروموزومعلىأربعة-منهاثمانيةفردكليرثأهـل

كروموزومعلىوأربعة،الأبمنموروثواحد)صبغي(

المستضداتعددزادوكلما.الأممنموروثواحد

لزراعةأفضلالفرصةكانتوالمتلقيالمتبرعبينالمشتركة

منأزواجأربعةكلفيواحدزوجحوالىويوجد

أزواجنفصورثالأنهما،المستضداتعددنفسلهالأشقاء

المتماثلينالألثمقاءبينالزراعةأثبتتوقد.الكروموزومات

وتشمل.النجاحفرصأفضلأ،هـلمستضدأتفي

مستضداتفيالمتماثلينالأشقاءغالباالكلىزراعات

الفردينكلالانممكنةالزراعاتهذهمثلوتصبحأ.هـل

.واحدةبكليةوالعملالحياةيمكنهماوالمتلقيالمتبرع

زراعةطمالبىمنكثيرلدى!جدلاالرفف.مكافحة

لاكذلكأ.هـلمستضداتفىمتماثلينأشقاءالأنسجة

متبرعمنإلاوالكبدالقلبمثلأعضاءعلىالحصوليمكن

وفرص.المتبرعوفاةإلىسيؤدينقلهمالأندماغيامتوفى

الزراعةطالببينأهـلمعستضداتفيالدقيقالتوافق

وفى.ضعيفةقرابةبصلةلهيمتلادماغيامتوفىومتبرع

قدروالمتلقيالمتبرعأنسجةالأطباءيوفق،الحالاتهذه

فعلردمنللتقليلالأدويةيصفونذلكوبعد،المستطاع

وسيلةيضعفونهذابفعلهمفإنهمذلكومع.المناعةجهاز

منالثمانينياتوخلال.العدوىلمقاومةالرئيسيةالجسم

السيكلوسبوريناستخدامفيالأطباءبدأ،العشرينالقرن

العقاقيرمنأقلبشكلالعقارهذاويتداخل.الرفضلمقاومة

.الأمراضمقاومةعلىالمناعةجهازقدرةمعالأخرى

التائيةالخلاياضديعملعقارإلىالباحثونتوصلكذلك

يسمىنوعالعقاقيرهذهوأحد.المقاومةتسببالتي

النسيلة.وحيدةالمفمادةالأجسام

؟العظامبنكبماللمفاويالجهاز،المناعةأيضا:انظر

السيكلوسبورين.

شبهالمناطقفيالمحاصيلزراعةعمليةالجا!اكراعكة

منقليلةكمياتفيهاتهطلالمناطقهذه.ريدونالجافة

زيادةالمزارعونيحاولولذا.المحاصيلنموفصلفيالأمطار

فتراتفي،التربةداخلإلىتتسربالتيالمياهكميات

تقومالزراعةموسميحينوعندما.الثلوجأوالأمطار

.المياهمنالتربةمخزونبامتصاصالنباتات

فيتساعدمتنوعةممارساتعلىالجافةالزراعةتشتمل

بوراأرضهمنجزءايتركقدفالمزارع.التربةرطوبةزيادة

المقبل.العاملمحصولالرطوبةتخزينبغرضعامكل

لعمقالتربةبحفرالمزارعيقوم،الأرضحرثعنوعوضا

الضحلةالزراعةتسمىالتيالتقنيةهذه.!شتيمتراتثمانية

تعرضأنهاكما،التربةرطوبةتمتصالتيالأعشابتقتل

منيقللمما،بالحرثمقارنةأقلبدرجةللهواءالتربة

المزارعينبعضويكافح.التربةمنتتبخرالتيالمياهكميات

حفرعنبدلأالأعشابمبيداتباستخدامالأعشاب

التربة.

الحرتتسمىأخر!ا،تقنيةعلىالجافةالزراعةتشتمل

يقوموهنا.المنحدرةالأرضفىبهايعمل،الكنتوري
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حرثهامنبدلأ،بالعرضالمنحدرةالمنطقةبحرثالمزارع

الأمطارمياهتمنعأخاديدتكوينبهدفأسفلإلىأعلىمن

ويتسر!المنحدرالماءيثبتوهكذا.أسف!!إلىالجريانمن

التربة.داخل

بترك،المزارعينبعضيقوم،المحصولحصادوبعد

الحقل،فيالنباتيةالبقايامنوغيرهاالميتةالنباتاتمميقان

تكوينإلىتؤديالبقاياهذهالشتاء.فصلخلاللتغطيتها

جرفهاوتمنعالثلوجتثبيتعلىتعمل،مستويةغيرسطوح

هذهتساعد،التربةفيوتسربهالثبجذوبانوبعد.بالرياح

التربة.رطوبةحفظعلىالبقايا

الصلبةالحبوبزراعةفىالجافةالزراعةطرقوتفيد

لابدأيضئاوهنا.والقمح،والذرةالشعير،مثل،فقط

موسمحلولبمجرد،المحاصيلهذهزراعةمنللمزارعين

قبلالنباتاتلنضجالفرصةلإتاحة،الإمكانبقدر،الزراعة

الحار.الجافالفصلحلول

عددفيالجافةشبهالمناطقفيالجافةالزراعةتمارس

ورو!ميا،،والصينوكندا،،أستراليامثلالأقطار،من

تحسينمنالباحثونتمكنوقد.المتحدةوالولايات

جديدةأصنافوتطوير،الجافةللزراعةالختلفةالتقنيات

هذهوأدتالماء.منقليلةكمياتإلىتحتاجالمحاصيلمن

الزراعةمناطقفيالغذائيالإنتاجزيادةإلىالتحسينات

الجافة.

المجمد.الغذاءالاستمطاربمأيضا:انظر

فن.،البستنةان!:وتسويقها.الخضرزراعة

الأنسجة.زراعةانظر:العضو.زراعة

الرراعة(.)أدواعالزراعةانظر:.العضويةالزراعة

(.الفاكهة)رراعةالثمرةانظر:.علم،الفاكهةزراعة

الأنسجةزراعة،العيونبنكانظر:.القرئيةزراعة

(.القرنية)أمراصالعين(بمالزراعات)أدواع

)الزراعةالزراعةانظر:.والحرقالقطعزراعة

(.المطيرةوالغالات)الاسالمطيرةالاستوائجةالغاباتالإعاشية(،

(.القلب)هوطالقلبانظر:.القلبزراعة

(.الزراعات)أنواعالأنسجةزراعةانظر:.الكلىزراعة

تربة.دونالنباتاتإنباتعلمالمائيةالزراعلأ

وأالغذاءزراعةأوتربةدونالزراعةأيضاوتسمى

دونالنباتاتزراعةعلمابتكروقد.الكيميائيالاستنبات

عشر.التاسعالقرنأوالمسطخلالتربة

ماتحتاخعلىعادةالأرضفيالمزروعةالنباتاتتحصمل

المغذيةوالموادوالبوتاسيوموالفوسفورالنيتروجينمنإليه

الموادهذهإلىالنباتاتوتحتاج.التربةمنالأخرى

وتشمل.سليمةبطريقةوتزدهرتنموأنأجلمنالكيميائية

الرملأوبالماءمملؤةأوعيةفيالنباتاتإنباتالمائيةالزراعة

الموادباسموتعرفالأخرىالموادأووالحصىالخشن

منالأوعيةوتصنع.مغذيةموادإليهاوتضافالتحتاية

منحجمهاوشراوح،البلاستيكأوالمعدنأوالزجاج

الضخمةالأحواضإلىالفرديةللنباتاتالصغيرالوعاء

أوسع.نطاتعلىللنباتات

والدفءالضوءكميةتربةدونالنباتاتزراعةتتطلب

فإنلذلك.التربةفيزرعتإذاإليهاتحتاجالتىنفسها

ا!افيداخلالماءفىالزراعةيستخدمونالذينالمزارعين

.والحرارةللضوءمصدرتوفيرعلىيعملون

لزراعةرئيسيتانطريقتانتوجد.ا!لائيةالزراعةطرق

خليطفيوالزراعةالمائيةالزراعةهما؟تربةدونالنباتات

والزلط.الحصىمن

وجذورهامعلقةالنباتاتتكونالمائيةالزراعةفى

.للنباتاتالمغذيةالموادعلىيحتويالذيالماءفيمغمورة

علىلاتعمللكنها،المغذيةوالموادالماءالجذورهذهوتمتص

لهذهسناداتعمليجبولذلك.النباتأجزاءبقيةتثبيت

إلىحاجةفىالجذوركانتولما.أعلىمنالنباتات

الموادمحلولفىبانتظامالهواءيضخأنفلابدالأكسجين

بها.الهواءيختلطأنأوالمغذية

فهناك.المغذيةالموادمحاليلمنمختلفةأنواعهناك

نتراتمنكجم.43علىيحتويأنيمكنرئيسيمحلول

،الأمونيومكبريتاتمنكجم.،6وء،البوتاسيوم

منكجما،وه،المغنسيومكبريتاتمنكجم6.2و

كبريتاتمنكجم3و،الكالسيومأحاديالفوسفات

توفرسوففإنهامعا،الموادهذهخلطتفإذا.الكالسيوم

الماء.منلترآلافخمسةمعلتذويبهاكافيةمغذيةمواد

إضافةيجب،الحوضفيالمحلولوضعماتموإذا

منجم37علىيحتويالذيالماءمنلتراتخمسة

حمضمننقاط6إلى4بينوماالمنجنيز،كبريتات

منلترآلافخمسةلكلوذلكالمركز،الكبريتيك

منجرأم051إضافةوينبغىشهر.كلمرةالمحلول

كلمرةالماءمنلتراتخمسةلكلالحديدكبريتات

.أسبوع

النباتاتتنمو،والزلطالحصىخليطفىالزراعةوفي

الماءتمتصالجذورفإنذلكمنالرغموعلى،تربةدون



المائيةالزراعة

النباتاتزراعةالمائيةالزراعةتشمل

طريقتين:ياحدىتربةلدون

منالنباتاتتعلقأنيمكنأ-

)إلىالماء!نحوضفىحذورها

فىالجذورتثبت2أواليسار(

وأالخشنكالرملالموادبعض

اليسار(.)أقصىالحصى

الماءفيالنباتاتزراعة

571الزرافة

؟،حوءى!-ص؟،ش!يرهأ

!ذر-----؟؟-----كا!

الحصىفيالنباتاتزراعة

غمرمنوبدلا.النباتتثبيتعلىوتعملالمغذيةوالمواد

فيتغمر،المغذيةالموادومحلولالماءفيمباشرةالجذور

الخشنالرملمثلالأرضمنالسفلىالطبقةموادمنمادة

الزجاجأوالمتفحمنصفالنباتىالنسيجعأوالحصىأو

المغذيةالموأدمحلولينشرثم.الفرميكوليتأوالبركاني

ويضخ.المستخدمةالموادهذهإحدىعلىمتكررةبصفة

فوقها.منيسالأوالجذورتحتمنالمحلول

الزراعةأنالعلماءيثبتلم.المائيةالزراعةأهمية

وأكبرأفضلمحاصيلأووقوةثباتاأكثرنباتاتتنتج،المائية

طريقةتربةبدونالنباتاتزراعةفإنذلكومعحجما.

اختلافمعإنهإذ،النباتاتاحتياجاتلدراسةفعالة

المعدلاتأفضلمعرفةالعلماءيستطيعالمغذيةالموادكميات

.النباتاتناحلهذهإنباتأجلمن

منالمائيةالزراعةاستخدامالعلماءبعضاقترحوقد

التيالأماكنوفي.للمحاصيلتجاريإنتاجتحقيقأجل

فيالسفنفوقالحالهوكما-متوافرةفيهاالتربةلاتكون

المائيةالزراعةتعد-بالجليدالمكسوةالقطيةوالمناطقالبحار

فعالأ.بديلا

لنمواللازمةالمغذيةالموادفيهاالجيدةالتربةأنوالواقع

إضافةيجب،تربةدونالنباتاتتزرعوعندما.النبات

النموتحقيقأجلمنوذلك،للنباتالمغذيةالموادجميع

فيمانباتشلقاهاالتيالمغذيةالموادولكنلها.المناسب

النباتجودةمدىكبيرحدإلىيحددالمبكر،نموهمراحل

الو!طهذاوخلالبعد.فيماجودتهودرجةسينموالذي

.النباتإليهيحتاجماعلىالوقوفالصعبمنالمبكر،

علاماتعلىيتعرفأنيمكنهالذيالوحيدوالشخص

الخبيرالشخصهوالمبكرالوقتذلكفيالقاصرةالتغذية

فيالأوانفاتقديكونوربما.النباتأوراقدراسةفي

حينذاكولايمكنالقاصر،النموفيهيكتشفالذيالوقت

.النباتفىالغذائيالنقصتعويض

الإعاشية(.)الزراعةالزراعةانو:المثئقللأ.الزراعة

التحارية(.)الزراعةالزراعةانظر:.المتئوعةالزراعة

ارتفاعاالحيواناتأكتريعدالقامةطويلحيوانالزرالمحة

أطولأي-م5.5منأكثرالذكرقامةطوليبلغحيث

علىحيوانأطولثانى،الإفريقيالفيلمنأم،5بمقدار

المكتملةالزرافذكورمعظمارتفاعويبلغ.الأرضسطح

فيبلغالإناثمعظمأما.م2.5نحوقائمةوهيالنمو

إلىالفارعالزرافةارتفاعويعزى.م3.4نحوارتفاعها

كانتربماالتيورقبتهاأم8،طولهايبلغالتىأرجلها

الأخرىالحيواناتيطولالزرافأنورغم.ذلكمنأطول

المكتملةالزرافذكورمعظمفيالجسموزنأنإلاكافة

الإفريقيبالفيلمقارنة،كجما)002لاتحجاوزالنمو

.الوزنذلكأضعافخمسةيزنقدالذيالذكر

غ،

كليث!لا

الإفريقيةالسافانامناطقفىصغيرةمحموعاتفييعيمقالزراف

الأشحارعلىتنموالتيوالفواكهوالأعصانالشجربأوراقويتغدى

مميز.لونيبواززرالةكلتتميز.المتفرقة



الزرافه572

فيالكبريالصحراءجنوبإفريقيافيالزرافيعيش

والأغصانالشجربأوراقويتغذىالمكشوفةالغابات

مثلمجترحيوانوالزرافة.والشجيراتالأشجاروفاكهة

لإعادةاجترارهشمالمعدةيدخلالذيالطعامأنأيالبقرة

ماءبدونيعيشأنللزرافويمكن.الفمفيثانيةمضغه

.عدةلأسابيع

جلديبغطاءمكحسوالزرافةجسم.الزرافةجسبم

إلىالخفيفوالأصفرالبنيب!تتتراوحبالوانمبرقع

وأخفيفةصفراءخطوطتفصلهاالمحمرالبنيأوالكستنائى

تصمعبحيثللزرافةحمايةاللونيالتكوينهذابيضاء.

بطراززرافةكلوتتميزالاشجار،بنتقفحينمارؤيتها

معين.لونى

يغطيهماعظميانقرنانالزرافةجمجمةمنوينمو

إذنفهيتفرعاتها،قبلالغزالقرونمثلوالشعر،الجلد

وقد،قرنيةبطبقةمغطاةغيرلأنهاحقيقيةقروناليمست

النتوءاتمنأكثرأوواحدالزرافبعضجباهفىيوجد

فىمنهاأقصرالأنثىفيوالقرون.القصيرةالقرنية

الذكر.

دخوللمنعتماماالأنفيةفتحاتهاغلقالزرافةتستطيع

ولسانهاالعلياشفتهاالزرافةوتستعمل.والاتربةالرمال

فروعمنطعامهالجمعسم05نحويبلطولهالذي

ماونادراجيداوالسمعالرؤيةالزرافةوتستطيعالأشجار.

منالعديدإصدارمقدورهافىأنرغمصوتهاتستعمل

الدقيقة.الأصوات

جباهفييوحدوقدي.الجمحمةسيمموانعظميانقرنانلهاالزرافة

.القصيرةالقرنيةالتوءاتم!أكترأوواحدالزرافلعص

للزرافةالعظمىالهكل

رلىلمرا

الحمحمة

لىلسالأا

ائ!ضروممصل

-رلرحلاا

ميتارللأماا

الريمعطمة

أ!الا!ص

0011؟اء!صم

11و!أ-إلململىلم؟الم

بماا

-*ثاأنهاالأايا

العمود

يالمقار

الضلو-

لىركما،لمفصل

!يلذا

لرحلانا

لىلخلميتاا

العقبعظم

الزرافةأقدامأثر

-دمالقدا

لحلفبتادا

3

!

الأعاميتاد!القدمافي

فقراتسبعبهفإنالزرافةعنقطولمنالرغموعلى

ومعظم،الإنسانفىالموجودالعددمثلفقطعنقية

منالزرافةرقبةعلىقصيرعرفينمو.الأخرىالثدييات

الزرافةظهرطولويبلغ.الكتفينإلىالرأسمنيمتدأعلى

حوأليالذيلقاعدةحتىالرقبةقاعدةمنابتداءالمنحدر

بخصلةوينت!سم09حوالىطولهفيببئالذيلأما.أم،ء

إلىمشقوقةالزرافةفيوالحوافرالاسود.الطويلالشعرمن

.قويبأصبعمنهماكلينتهينصفين

العضووهو-الزرافةأقرباءأقربالأوكابويعتبر

الأوكاب.ان!:.الزرافةفصيلةفيالآخرالوحيد

تبلغلمدةصغيرهاالزرافةأنثىتحمل.الزرافةحياة

واحداجنيناالزرافةوتضع.ولادتهقبلشحهرا51حوالي

ولاداتمنالنادرةالحالاتبعضعدامامرةكلفي

الولادةعند-صغيرها-الزرافةعجلارتفاعويبلغ.التوائم

كجم.68حواليفيبلغوزنهأماوقوفهاثناءام،8نحو

ولادته.منساعةغضونفيالوقوفالصغيرويستطيع

نأرغمشهور01أو9لمدةصغيرهابإرضاعالزرافةوتقوم

الخضراءالنباتاتمنصغيرةكمياتتناولفىيبدأالصغير

عمرهفيمرةلأولالزرافةأنثىتحملأممبوعين.عمرمن

82إلىيصلطويلاعمراالبريةفيالزرافةوتعيش.سنوات



573نسيسكوفرا،نبرازر

رأسهاتح!يتمالأماميتينرجليهاتفردلأسفلالزرافةتنحنىلكي

الطبيعية.الملحيةالروا!س!بعضمنملحايلعقالحيوانهذا.لأسفل

فىالأماميتينرجليهاإحدىالزرافةتحركالمشيعندعاما.

تفعلثمالأمامإلىنفسهالجانبمنالخلفيةمعواحدآن

قدماهاتندفعوحينماالآخر.الجانبفينفعسهالشىء

قدميهاأمامالخارجإلىوتهبطانالأمامإلىالخلفيتان

كم55عنتزيدبسرعةيعدوأنللزرافويمكن.الأماميتين

الساعة.في

بعيداالأماميتينرجليهاتفردفإنهاالزرافةتشربولكي

الماء.إلىالوصولمنفمهايتمكنحتىللأمامتثنيهماأو

رقبتهاتجعلتستلقيوحينماقائمةوهيعادةالزرافةوتنام

الأشجارفروععلىأوفخذيهاعلىتريحهاأومنتصبة

المنخفضة.

مجموعاتفىوصغارهاالزرافإناثتعيشماوغالبا

حينمنالنمومكتملذكربهاويلحق،منظمةشبهصغيرة

منطقةفيحياتهمعظمالزرافيعيع!وعمومالاخر.

يقاتلوقد2.كم75حواليغالبامساحتهاتبلغ،واحدة

أحدهمايضعالقتالوأثناءاخر،ثورا-الزرافذكر-الثور

القتالوطيسيشتدوعندماعنقهأوخصمهصدرفيرأسه

هذهفإنذلكومع.م09بعدعلىالضرباتسماعيمكن

فلاالإناثأمابعضا.بعضهاتجرحمانادراالحيوانات

تتقاتل.

الزرافتهاجمالتيالوحيدةالحيواناتالآسودتعتبر

وأنائمةكانتإذاالزرافةقتلللأسدويمكنالنمو،المكتمل

نفسهعنالزرافويدافع.مكمنهمنظهرهاعلىقفزإذا

بحيثالقوةمنالركلاتتكونوأحيانا،بأقدامهبالركل

والفهد،الأرقطوالنمرالأسدويستطيعالأسد.تقتل

.الزرافاصطادوالتمساحوالضبعالصياد

كثيراالعالمفيالزرافعددانخفض.والناسالزراف

تحويلوبسببمنهكبيرةأعدادباصطيادالناسقيامبسبب

واليوم.زراعيةمناطقإلىبالزرافمأهولةكانتالتيالمناطق

المحمية.المناطقأوالعامةالمتنزهاتفيالزرافمعظميعيش

فبعض.مختلفةلأغراضالزرافالناسويستعمل

الأساورعملفىالذيلشعرتستعملمثلاالإفريقيةالقبائل

لعلاجوالأربطةالواقيةالأغطةعملفيوالجلد،والحبال

أوتارولحمل-بالعظامالعضلاتوربط-العضليةالتمزقات

الأقوالبر.

المزارعمنقليلفياللحمعلىللحصولالزرافويربى

هذهفيالاستفادةبزيادةالخبراءبعضنادىوقد.الإفريقية

والغزالالنهروفرسالزرافةمثل،الحيواناتبعضمنالناحية

تحسينيمكنهالحممنتوفرهبماالحيواناتفهذه،الإفريقى

اللحم.منقليلايأكلونالذينالأفارقةملايينتغذيةمستوى

تغذشهاعندوالأغنامالماشيةمنأسرعتنموالحيواناتوهذه

العكسعلى،الزرافأنإلىبالإضافة.الاستوائيةبالنباتات

التغذيةيستطيعالبشرلحومها،يأكلالتيالحيواناتبقيةمن

غذاء.منالعاليةالأشجارتحملهبما

الزنجبيل.انظر:.البريالزراودد

بكرأبو.م(199-929هـ،138-13)7ررباب!

فقيهالأندلسى،المالكيزرببنيبقىبنمحمدالقرطبي

سمع.بالأندلسالمنابروخطباءالقضاةكبارمن،مالكي

وابناللؤلؤيعنالفقهوأخذ،دليموابنأصبغابنمن

حويبل.وابنمغيثوابنالحذاءابنتلاميذهومن،معسرة

.مسرةابنعلىالرد،المالكىالفقهفيالخصالكتبهمن

كانأم(.466-1)895فرانسيسكو،زربران

الكلاسيكيةالزيتيةلوحاتهتتصفأسبانياومصورافنانا

وليسمعقدا.تركيبامركبةأنهامعبسيطةتبدوبأنهاالحالمة

التكويناتإبداععلىالمقدرةفييبزهنظيرزربراند

الضوءمنالواسعةالمناطقاستخدامطريقعنالمجسمة

شملتفقد،لوحاتهموضوعاتأما.الألوانأووالظلال

إلىبالإضافةالنساء،منوالقديساتالمتأملينالرهبان

الخزفية.والأوانيالأباريقمثلبالحياةالمفدمةالأشياء
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!!شريمابإقليم!انتوسديفيونتيمدينةفيزربرانولد

لقسوةأنالعلماءمنالكثيرونويعتقد.الأسبانيادورا

أثردوراإستريمافيوتجهمهاالخضراءالارضيةالمسطحات

مايكلمثلالزشيةلوحاتهفإن،حالأيةوعلى.أسلوبهعلى

زكويزفيلاودياجوريبيراديوجوزيفوكارفاجيوأنجلو

فنانا.بوصفهتطورهفيأهميةأكتركانق

9162عاميبينالفترةفىأعمالهأش!زربرانأنجز

أعمالهصدرت.للأديرةأساسارسمهاماوهي،أم46وه

،الحياةقيدعلىوهواللاتينيةأمريكاإلىالفنيةولوحاته

فنانىعندالتصويرنمطعلىحاسمنفوذلهاكانحيث

.المسمعمرات

المزعجةالطيورمننوعا08لحوالياسماكررور

الصغيرةالطيورحجمبينحجمهايتراوحالتيالنشطة

فيحفرفيالزرازيرأنواعمنكثيرتعشش.والمتوسطة

مماأكثرتمشيوهيوقويةكبيرةأقداموللزرازيرالأشعجار.

تأكلوهيمستقيما.مايكونوعادةقويمنقارأ!اتقفز،

كالدودالصغيرةاللافقاريةوالحيواناتويرقاتهاالحشرات

التناسلفص!!أثناءوفى.والفواكهوالحبوبوالعناكب

الغلافكذواتالضارةالحشراتمنالعديدالزرازيرتأكل

السلكية.والدودةالجلدي

فيعشهيبنيعادياطائراالأوروبىالزرزورويعد

منولكل.سم22حواليوطولهوالمبانيالأشعجارتجاويف

لهاللونمتقزحوأخضربنفسجيري!والأنثىالذكر

الحضرةإلىمائلسفسحيريمته!لهأسودمعردطائرالأوروبىالزرزور

مجوفة.شحرةفيعمتمهيبيوأحيالافاغأرحوانيبريقأو

!كا!ءير!شتم!!*كأ

الانسانسكنماطقمىدالقربيعيمقالرائعالإفريقيالزرزوز

العربي.الصحعأشحارتحتالأرصمرغالماويتعذى

زمنوفي.الأخرىللطيورذكيمقلدوهو،وميض

.كبيرةأسرابفيوتتجمعالزرازيرتتغذىوالشتاءالخريف

المدخرةالحبوبتحطيمالزرازيرتستطجعالوقتهذاوفي

أدخلمنها.يتساقطبماالمبانيتلوثكما.الفاكهةوثمار

ومنذأم098عامالشماليةأمري!صاإلىالأوروبيالزرزور

رئيسية.آفةصارالحينذلك

الرأسعلىأصلعجلدلهاالاسيويةالزرازيربعض

أصفرالجلدهذالونماي!ضنوغالبا،العينحولخاصة

.أزرقأوأحمرأوفاقعا

وهيلحميةلغدلهفتن!واللغدذوالإفريقيالزرزورأما

التناسل.موسمأثناءوذلكالحلقعندمعلقةلحميةطبقات

الشرقيةأوروبافييعيع!الذيالورديللزرزورنجدكما

منوبالرغمعرفا.يش!!لأنيمكنالرأسعلىريشاوآسيا

نجدالتجاويففىأعشاف!هاتتخذالزرازيرمعظمأن

وهناك.قبةشكلعلىعشهالرائيبنيالإفريقيالزرزور

طائرأعشاشتشبهمعلقةأعشاشاتتخذأخرىأنواع

.الحباك

أم(.326؟-هـ،726-؟)ررعأبيابن

أبيبنعمربنأحمدبنمحمد(ابن.)أوعبداللهبنعلي

وروصالمطربالأنيسبكتابهاشتهرمؤرخ.الفا!يزرع

وهوفاس،مدينةوتارينيالمغربملوكأخبارفيالقرطاس

لأهميته،الاوروبيةاللغاتصتكثيرإلىوترجم،مطبوع

أخبارفيالبستانزهرةوله.مادتهوأصالةالتاريخية

المفقود.حكمفييزالد!،الزمان

الصلع.انظر:الشعر.زرع

زرعة.أبوالبجلىانظر:.البجليزرعةأبو
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-؟هـ،281-؟)الدمشقيزرعةأبو

بنعبداللهبنعمروبنعبدالرحمنزرعةأبوم(.498

الإمامالشيخ.الدمشقي،النصريعمروبنصفوأن

بنالفضلنعيمأبيعنحدث،الشاممحدثالصادق

أحمدوالإماممنصوربنوسعيدوالحميديدكين

وغيرهم.

الفسويويعقوبالسجستانيداودأبوعنهحدث

وغيرهم.والطرانىوالطحاويصاعدبنويحيى

وتقدموتميز،،الحفاظوذاكروصنفجمعممنوكان

إلىالريأهلقدمولما.إسنادهوعلولمعرفتهأقرانهعلى

الحافظصاحبهمفكنوا،زرعةأبيعلمأعجبهم،دمشق

بكنيته.الكريمعبدبناللهعبيد

زرعةأبيبتاريخالمعروفتاريخه:العلميةآثارهومن

مجلدين.فىمطبوع،الدمشقي

-81ءهـ،426-002)اللهعبيد،زرعةأبو

أبوالريمحدث،وقتهفىالحفاظسيدالإمامم(.878

من.الرازيفروخبنيزيدبنالكريمعبدبناللهعبيدزرعة

بها.وتوفيالريأهل

الوليدوأبيدكينبنالفضلنعيمأبىعنحدث

وغيرهم.أحمدوالإماموالقعنبيالطيالسى

وأبوالرازيحاتموأبوالفلاسحفصأبوعنهحدث

صغير،وهوالعلموطلب.وغيرهمالإسفرأيينىعوانة

كانوغيرها،والعراقومصروالشامالحجازإلىوارتحل

مائةيحفظكانقيلحتىمكثرامتقنأحافظاربانياإماما

أئمةمنوكان.حنبلبنبأحمديشبهوكان،حديثألف

كانالذهبيالحافظأنحتى،المعتدلينوالتعديلالجرح

أنهويذكر،والتعديلالجرحفيزرعةأبيكلامكثيرايعجبه

.والخبرةالورععليهيظهر

كلامهآخركان)من:حديثبهتلفظماآخروكان

.بسندهرواهأنبعد(الجنةدخلاللهإلاإلهلا

أهـ-)325أحمدمصطفىالزرقا،

سوريسياسيالزرقا.أحمدمصطفى(.-أم709

ولد.حصيفأكاديميوتربويوالقانونالشريعةفىوعالم

عصرهوشيوخوالدهيدعلىالشرعيةالعلومدرس.بحلب

خاصة.دراسةالكونيةالعلومدراسةإلىاتجهفيها.وتفوق

تخرجهبعد.السوريةالجامعةفيوالادابالحقوقدرس

الحقوقكليةفيوالشريعةالمدنيةللحقوقأستاذاعينفيها

سنبلوغهحتىبهاوبقيام،449عامالسوريةبالجامعة

مجلسفيعضواانتخب.ام669عامآخرفيالتقاعد

91ء4عاميتشريعيتيندورتينفيالسوريالنواب

وزارةوتولىأمء،69وأ

من.مرتينوال!وقافالعدل

فيمشاركتهمنجزاتهأهم

منعددمناهجتأسيعه!

منها:،العربيةالجامعات

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

م4891هـ،ا404عام

لأسماكا:نظرا.لسمكةا،لخيشوماءقازر

.(صورة)

علىتقعأردنيةمدينةالزرقاءمدينةديلأ.!ء،اكرظ

بطرقوترتبط،عمانمنالشرقيالشمالإلىكم42بعد

ورويشدوالأزرقوجرشوالمفرقوإربدم!مانرئيسية

الحدود)نقطةوالعمري(مإلعراقالأردنيةالحدود)نقطة

الحجازحديدسكةخطفيهاويمر(،السعوديةمعالأردنية

متصرفيةمركزكانت،ومعانبعماندمشقيربطالذي

محافظةمركزأصبحتوبعدئذام859عامقبلالواء(

الزرقاء.

منقليلاالغربإلىأرضيةرقعةفوقالزرقاءنشأت

البحر،سطحفوقم916ارتفاععلىالأردنيةالباديةحافة

ويصبعمانغربمنينبعالذيالزرقاءنهربجانبهاويمر

صحراويمناخذاتوهي.الأردنانظر:.الأردننهرفي

الزرقاء.نهرمياهعلىتعتمدالزراعةفإنلذا

الخمسينياتأوائلمنذوتتوسعتنموالزرقاءأخذت

ولوجودإليهاالفلسطينييناللاجئينمنعددلقدوم

سكانهاعددازدادوقدحولها،الأردنىللجيعقمعسكرات

025نحوإلىأم619عامتعدادوفقنسمةألف69من

منسكانهامن%09ويتألف،أم299عامفينسمةألف

والدروزالنصارىبينالباقيوشرزع،المسلمينالعرب

والشاشان.والشراكسة

ء؟كا

!



الزرقالى،أبوإسحا!576

الغسانيجبلةبنالثانىالحارثإلىالزرقاءبناءينعسب

إلىيعودالزرقاءتارسمدينةأنأيم(65ء-929)نحو

قصربنيالتىالقلعةتعودالعصرهذاوإلى،الرومانىالعصر

للقوافلمحطةالقلعةوكانتأنقاضها،علىشبيب

.للحجاجوملاذاالتجارية

نشاطا،وأكثرهاالأردنيةالمدنثانيةالزرقاءوتعد

المدينةحولالمصائالمنتشرةفىالصناعىالنشاطويتمثل

والحديدالخزفومصانعالأردنيةالبترولمصفاةمثل

والصناعاتوالملبوساتوالنسيجوالدباغةوالورق

والبلاستيكوالأجواخالجلديةوالمنتجاتالكيميائية

وسطفيالتجاريالنشاطويتركز،والألبانوالأنابيب

أرجاءجميعفيالسكنيةالخدماتتنتشربينما،المدينة

والصحيةالتعليميةالخدماتوظيفةوكذلك،المدينة

المدارسمئاتالمدينةفيتنتشرإذ،والرياضيةوالاجتماعية

فىحالياوتقامالمجتم!كلياتمنوعددمراحلهابمختلف

وفيها،أهليةوالأخرىحكوميةإحداهماجامعتانأطرافها

والمساجدالصحيةوالعياداتالمستشفياتمنعدد

ومدينةوالاجتماعيةوالثقافيةالرياضيةوالأنديةوالكنائس

وتقدرلها،المجاورةالجيشمعسكراتإلىإضافة،رياضية

.أم299عامفي2كم55بنحوالمدينةمساحة

.الأردن:أيضاال!

9201هـ،084-024)إسحاقأبو،الزرقالي

فلكي،عالم.الزرقالىإبراهيمإسحاقأبوام(.870-

فيكتب.بالأندلسولد.أندسميومخترع،الآتوصانع

وخاصةفيهالمستعملةالأدواتإلىبالإضافةالفلك

فيالكواكببدورانقالمنأولكان.الأسطرلاب

الأصعطرلابفىكتاب،كتبهأشعهرمن.بيضيةمدارات

استعمالفيهيبينالزرقاليةالصحيفةباسمعرف

مواقعوحساب،الفلكفىومعلومات،الأسطرلاب

علىمهمةتحسيناتأدخلأنهلهيذكر.النجوم

إلىكتابهترجموقد.الأدواتمنوغيرهالأسطرلاب

بالنسبةالشمسأوجميلحركةحددمنأول.اللاتينية

أرزاخل.باسمأوروبافيالزرقالييعرف.الثوابتللنجوم

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر

هـ،أ221-501)5عبدالباقي،الزرقاني

بنالباقىعبدبنمحمدأبوعبداللهأم(.71.-1645

المالكىالفقيه،الزرقانىعلوانبنأحمدبنيوسف

الأصولي.

قرىمنقريةوهىزرقانإلىنسبته.بالقاهرةولد

منها:،مصنفاتعدةلهبمصر.المنوفيةبمحافظةمنوف

وله،مطبوعوهوللقسطلاني،اللدنيةالمواهبشرح

موطأشرحللسخاوي؟الحسنةالمقاصدمختصرأيضا:

.بالقاهرةتوفيوغيرها.مالكالإمام

ام(.091-868011ءهـ،-)205زرقونابن

الأنصاريسعيدبنأحمدبنسحعيدبنمحمدعبداللهأبو

وبهاأشبيليافىاستقر،محدث،فقيه،زرقونبابنالمعروف

تولى،وقتهفيالأندلسسيد!"كان:الذهبىأ!قا.مات

للفقهحافظاكان...ونزاهتهمميرتهفحمدتممبتةقضاء

فيهجمعكتابوهوالأنوار،كتاباثارهمنفيه?.مبرزا

داود.أبيوسنالترمذيمصنفبين

بنا.(م2331-؟،733؟)لزركشىااب!

بابنالمعروفالدينشهاب،الحسنبنأحمدالزركشي

بالمدرسةدرس.العلوممنكثيرفيمشاركفقيه،الزركشي

الهداية.شرحكتبهمن.الحسامية

هـ،ا693-0311)الدلنخيرالزركلى،

بنمحمدبنمحمودبنالدينخيرأم(.3918-769

وكاتب.وشاعرأديب.أسدمشقياالزركليفارسبنعلي

فىفتعلم،بدمشقونشأ،دمشقيينلأبوينبيروتفيولد

مجلةوأصدر،بالأدبواهتمعلمائها.منوأخذمدارسها،

الكليةفىالفرنسيةدرس.الأصمعىتسمىأسبوعية

للتاريخأمشاذاأصبحثم،بيروتفيالاييك(العلمانية

فيها.العربيوالأدب

الحجاز،فيالعربيةبالجنسيةتجنسأم219سنةفي

،الأردنشحرقيإلىالحسينبنعبداللهالأميروصحب

مفتشاوكان،عمانفيالأولىالحكومةإنشاءفىوساعد

أنشأ.الحكومةرئاسةلديوانرئيساثمفيها،للمعارفعاما

مستشاراعمل.ام239سنةالقاهرةفىالعربيةالمطهبعة

ومثلأم،349سنةبمصرالسعوديةالعربيةللوكالة

سنةوانتدب،دوليةمؤتمراتعدةفيالسعوديةالحكومة

الخارجية.وزارةل!دارةأم469

سنةبدمشقالعربىالعلميالمجمععضويةإلىانضم

،أم469سنةبمصرالعرديةاللغةومجيم،أم039

.ام069سنةبغدادفىالعراقيالعلميوالمجمع

عامان؟سمعتومامارأيتمنها:،كثيرةكتبله

وأماعبدالعزيز،الملكعهدفيالجزيرةشبهبمعمانفي

فيهترجموقد.عرفوبه،مؤلفاتهفأشمهرالأعلامكتاب

فىيعالجشعرديوانولهوحديثا.قديماالمشهورينللأعلام

أثناءالعربيالعالمفىجرت!مياسيةأحداثاقصائدهأكثر

ومابعدها.الأولىالعالميةالحرب



775مينلأا،لازرو

القديمالشعرعمودعلىمحافظالشعريوأسلوبه

:يقول:ورصينةمحكمةوعباراته

معاداالحديثأوجعكياقلب

وأراداالأسىشاءكمافاخفق

علىيالهفي-أمسكانتعمان

المرتاداالموئل+أمسآمال

السديكونعناصرمنيتأدفمعدنالزرعون

سيكاتعليهويطلقوالزركونيوموالأكسجين

انظر:23(3أ40)الكيميائيورمزه،الزرعوفيوم

عناصرمنقليلةكمياتعلىالزركونيحتوي.السليكات

معدنويحتوي.نادرةأرضيةوعناصرالهفنيوممثلأخرى

.واليورانيومالثوريوممثلمشعةعناصرعلىالزركون

اللونإلىالضاربالبنياللونالزركونبلوراتوتأخذ

تكونوقد،الأزرقاوالأخضراللونأوالأصفرأوالأحمر

ذاالمنشورالبلوراتهذهمنكلويشبه.اللونعديمة

البازلتفيالبلوراتهذهوتوجد.الهرميةالأطراف

انظر:.الأخرىالناريةوالصخوروالجرانيتالقاعدي

العواملبفعلالانحلاليقاوموالزركون.الناريةالصخور

الناتجةوالرمالالحصىفيأيضايوجدفهوولهذا،الجوية

النارية.الصخورتآكلىعن

العالمفيالرئيسيالمصدرالزركونمركبيعد

،الخزفصناعةفييستخدماناللذينوالهفنيومللزركونيوم

بلوراتوتستخدم.النوويةالمفاعلاتأجزاءتصنيعوفى

الاصطناعي.الماسصناعةفيالحجمالكبيرةالزركون

لونهفلزوهو.د!-4رمزهكيميائىعنصرالزركوليوم

المعدنفيالطبيعةفييوجد،الرماديإلىضاربأبيض

ألاكسيديالمعدنوفىالزركونباسمالمعروفالسليكاتي

باديليت.المسمى

بسهولة،النيوتروناتولايمتصالتاكليقاوملأنهونظرا

وتعد.النوويةالمفاعلاتقلوبصناعةفييستخدمفإنه

صنعتوقد،)الزركالوي(مهمةالزركونيومسبيكة

الوقود.أجزاءطلاءمثلالنوويةالامشخداماتلأغراض

للغايةالشديدةالحرارةدرجاتالباديليتيتحمل

(الفلزاتص!)أوانيالمعاملبواتقصناعةفيويستخدم

.الأفرانوبطانات

.22.19الذريووزنه،04للزركونيومالذريالعدد

ويغلي،م785.15قدرهاحرارةدرجةعندينصهروهو

51.6هيمء2درجةعندوكثافتهم،002/4عند

الألمانيالكيميائيفصلوقد.الكثافةانظر:30جم/سم

معدنعنالزركونيومأكسيدكلابروثهينريتشمارتن

جونزالسويديالكيميائيوقام.أم978عامفىالزركون

عامفيمرةلاولالزركونيومعنصربتحضيربرزيليوس

.ام482

الكيميائيرمزهلافلزي،كيميائىعنصرالزرليح

لجرعاتالطويلالتعرضويسبب،قاتلسموهو.ول5

سموممنالكثيروتحتوي.للإنسانالسرطانمنهصغيرة

علىالطفيليةوالنباتاتالحشراتومبيداتالفئران

البنادقطلقاتتصنيعفىيستعملكما.الزرنيخ

ولزيادة،الكهربائيةالمعداتأنواعوبعض،الرصاصية

بالفلزاتالفلزاتخلطاتأي،السبائكبعضقوة

.الأخرىواللافلزات

الزرنيخا-:للزرنيخصلبةأشكالثلاثةهناك

الأسود.الزرنيخ3-الأصفر،الزرنيخ2-،الرمادي

مظهرلهللعنصر.المعتادالشكلهوارماديالزرنيخ

لكنوالكهرباء.للحرارةمعتدلجيدموصلوهوبراق

يسخنوعندما.بسهولةولمجكسرمتقصفالرماديالزرنيخ

يتحولأييتسامىالرماديالزرنيخفإن،م3165الى

التسامي.انظر:ينصهر.أندونبخارالىمباشرة

الطيعة.فيالنقيةصورتهعلىاكر!خيوجدوأحسيانا

وأالكبريتمعكيميائىمزيجفىيوجدالغالبفيولكنه

والحديدوالنحاسالكوبالتمثلفلزاتمعأو،الأكسجين

يحتويالذيالرئيسىوالمعدنوالقصدير.والفضةوالنيكل

كبريتيدمنيتكونالذي،الأرسينوبيريتهوالزرنيخعلى

فيشيوعاالزرنيخمركباتوأكثر.والزرنيخالحديد

ثالثأيضايسمىالذي،الأبيضالزرنيخهوالاستعمال

فيجانبيامنتجاعليهويتحصلول.3032الزرنيخأكسيد

.الرصاصأوالنحاسصهرعندالعادة

،عديدةلأغراضالقدممنذالزرنيخمركباتاستعملت

للعالمالفضليعزىماوكثيرا.والسمومالأدويةفيهابما

ألبرتالقديسباسمالمعروفماجنوسألبيرتوسالألمانى

.ام025حواليفيمرةلأولالعنصرعزلفىالكبير،

.6129.47الذريووزنه33،للزرنيخالذريوالعدد

.الحشريالمبيدبمالأوليةالإسعافات:أيضاانظر

.(-م1491،هـ-ا036)الأمين،زروال

إلىوانضمباتنةمنطقةفيولدالجزائر.جمهوريةرئيس

السادسةالسنةفيوهوالجزائريالوطنيالتحريرجيمق

بعدوسافر،القاهرةفيالعسكريةعلومهتلقى.عشرة

فرنساإلىأنتقلثمدراستهلمتابعةموسكوإلىالاستقلال

عامفىالعسكريةمهامهليتسلمالجزائرإلىعادوبعدها

منصبهمنجديدبنالشاذليالرئيسأقاله.أم989
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ح!ت.أم299عامفيالأضواءإلىعادث!لفترةوتوارى

.الدفاعوزيرمنصبفينزارخالداللواءخلف

ليكونم4991ينايرفىللدولةالأعلىالمجلحراختاره

وحدةتماسكأهدافهأه!امنوكان.للجمهوريةرئيعصئا

انتهوقد.القائمالنظامعلىوالمحافظةالعسكريةالمؤلسسة

مالحوار:الجزائريةالأزمةمعالجةفىمزدوجاأسلوبا

الإسلاميةالأحزاببينهاومنالسياسيةالقوىمختلف

يتوقفلم،نفسهالوقتفى.الإسلاميةالمعارضةومواجهة

الإسلاميةالإنقاذجبهةزعماءمعالاتصالاتإجراءعن

الجبرية.الإقامةتحتأمالمعتقلفيأكانواسعواء

رجلأنهمنزروالالأمينعنقيلممابالرغم،ولكن

رفضأنهإلا،الجزائريةالأزمةحلفيالأخيرةالفرصة

مؤتمرفيشاركتالتىالثمانيةالأحزابيمثلوفداستقبال

الاحزابأقرتهالذيأ!طنياالميثاقلتقديمجاءوالذيروما

حواربدءأجلمنالناخبينمن%08تمثلالتيالمعارضة

كانتمهماسيامميةقوةأيةيستثنيلاشاملوطني

بعد،زروالالأمينأمامتعقيداالأمورزادومماتوجهاتها.

)أواخرالسجنحادثة،أصسلطةاتسلمهعلىواحدعاممرور

قتيلا69منأكثرضحيتهاذهبالذيأم(599فبراير

الجزائريالجي!قواتاقتحامإثرالجرحىمنكبيروعدد

زعماءمنالكثيربينهممنكانالذينبالمعتقلينيعجسجئا

الإسلامية.الإنقاذجبهة

تاريخ.الجزائر،الجزائربمأيضا:انظر

بوأ.(م258-777هـ،832-161)بيارر

لهتشبيهازريابباسماشتهروقد،نافعبنعليالحسن

وجمالوفصاحتهلونهلسوادالغريدالأسودالطائربذلك

الموسيقى،فيبارعاوكان،الرافدينبلادفيولد.صوته

ممبباذلكوكان،بنفسهعودهيصنعكانأنهعنهوعرف

إسحاققدمهعندمالهالرشيدهارونالخليفةتقريبفي

لمجلسه.الموصلي

علىث!االموصلىإبراهيمعلىالموسعيقىزريابدرس

.عصرهفىالمغنينكبارألحانوحفظالموصليإسحاقابنه

الحكمبنالرحمنعبدفاستدعاهال!ندلسشعهرتهبلغت

وكان.غيرهعنأغناهكبيراراتبالهوجعلوقربهالأموي

فيعامةالمومميقيينشأنرفعةفيكبيرأثرلزرياب

الشرقمنالمغنينمنكبيرعددوامشدعي.الأندلس

أصشرقييناوالغناءالموسيقىأصوللنشرالأندلمرإلىالعربي

.هناك

فيهودرسقرطبةفيللموسيقىمعهدازريابأنشأ

الثمانيةأبناءهفيهدرسكما،الموسعيقيينمنكبيراعددا

وحمدونة.عليةوبنتيه

أضافأنهالموسيقىمجالفىزريابإسهاماتمن

الريعقاستخدممنأولوهوالعود،آلةإلىالخامسالوتر

التيالقوالبابتدعالذيوهوالعود،علىالضربفى

بالأندلس.الجديدةالموشمحاتعليهابنيت

بالأندلس.قرطبةفيزريابتوفي

العود.؟العربيةالموسيقىأيضا:انظر

.(-ام!.9)قيصرقسطنطين،زريق

يعملكانسوريودبلوماسيعالما.زريققيصرقسطنطين

.بيروتفيالامريكيةبالجامعةمرموقةأكاديميةمهنةفي

علىليحصلالأولىالجامعيةالمرحلةفيبهادرسقدوكان

وبعد.عمرهمنعشرةالتاسعةفيوهوالبكالوريوسدرجة

الجامعةإلىعاد،المتحدةالولاياتفيالعليادراساتهإتمامه

للجامعةرئيسابعدفيماعينحيثبيروتفيالأمريكية

والاضطلاعالأكاديميعملهبينوفقوقد.بالإنابة

الولاياتفىلسورياتمثيلهشملتأخرىعديدةبمسؤوليات

الأموفى،أم479وحتىأم459عاممناعتباراالمتحدة

رئيسازريقوعمل.أم479وأم469عامىبينالمتحدة

عامإلىام659عاممناعتباراللجامعاتالدوليةللرابطة

مناعتباراالفلسطينيةالدراساتلمعهدورئيسا،أم079

.أم849عامإلىأم659عام

بسوريا.دمشقفيزريقولد

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.الزريقاء

الاحمة(.ا)التدسات

منالعطريةرائحتهتنتج.بستانيعويعشباكعكدر

تحضرالزيتهذاومن.وساقهأوراقهفيموجودزيت

فىتدخلفهي.كثيرةفوائدلهاالثيمولتسمىمادة

ارتفاعإلىالنباتينمو.والمطهراتالعطورمكونات

مربعةسيقاناويحملسم،02و15بينمايتراوح

،صغيرةوأزهارا،إبريةوأوراقابالشعر،مكسوةالأضلاع

حلقاتفيوتحمل،بنفسجيأو،فاحأرجوانىلونذات

المشمسة،الجافةالأماكنفيجيداالنباتوينمو.منفصلة

من،عديدةأخرىأصنافوتوجد.الفقيرةالتربةوفي

رائحةأوليمونيةرائحةلها،أوراقذاتنباتاتمنهاالزعتر

بيضاء.أوصفراء،أورافاتح!لالأصنافوبعضالكراويا.

النحل.لجذب،البساتينفيالزعتريزرعماوكثيرا

منلكثيرنكهةلإعطاءالطخبمفيالزعترويستخدم

.الخضراواتوأطباق،البيضعجةمثل،الأطعمة

شرقفيتنبتصغيرةشجيرةالأسوداكعكرور

ارتفاعهايبلغحتىتنمووقد.المتحدةالولاياتوجنوب
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فيالبيضاءأزهارهاوتتفتح.ممتدةقويةفروعولها،م5.4

لونويكونعناقيد.فيالسوداءثمارهاوتتدلى.الربيع

بالوبر.ومغطىللاحمرارمائلاالشتويةالبراعم

.الجديصريمة:أيضاانظر

زهرةذاتشوكيةشجيرةأوشجرةاليرياكعكرور

البريالعويالزعروروشجرةبيضاء.أوورديةأوحمراء،

يطلقالسببولهذامايو.فيتزدهربأنهامشهورةالأوروبية

مايو.فقطأومايوزهرةأومايوشجرةالبريالزعرورعلى

منتفخة،الشجرةوأورأق.وكثيفةقصيرةالزعروروشجرة

الأشجارفىحتى،الكلىوشكلهاحجمهافيوتختلف

إلىالشجرةورقألوانوتتغير.نفسهللنوعتنتميالتي

هذهوثمرة.الخريففيالأصفر،أوالأحمر،اللون

الشجرةوجذع.الصغيرةالتفاحةوتشبهلحمية،الشجرة

نوعثلاثمائةوهناك.ومتينقويوالخشبمخدد،،سميك

لعملتستخدمالنباتهذاأنوأعوبعض.البريالزعرورمن

للزينة.يستخدمالآخروبعضها،السياج

طيبةنكهةيضيفاللونزاهيأصفرصبغاك!كمرار

منوجزءالزهرةمياسمتجفيفطريقعنينتج،للطعام

يعرفالذي،البنفسجيالخريفزعفرانلنباتالأقلام

الزعفرانانظر:.السوسنيالزعفرانباسمعلميا

يورقأعلاهالصورةفىيظهركماالمعروفالأوروبيالبريالزعرور

وتتحول،غامقأحمرزهرلهيظصالحريفوفيمايو،فيويزدهر

الأصفر.أوالأحمراللونإلىالشجرأوراق

معتكونالتيالزهرةأجزاءوالأقلامالمياسمالسوسنى.

منيقربماالبذور.يحملالذيالزهرةمتاعالمبيض

الزعفرانمنجم28نحوتنتجأنيمكنزهرة4و...

.التجاري

فييستخدممر.مذاقهولكنطيبةرائحةللزعفران

تلوينفيئستخدمكما،طيبةنكهةالطعامليكسبالطهي

أنواعلتتبيلوالهندأوروبافيالناسويستخدمه،الحلوى

.الطعاممن

العربية.البلادفىالبريالنبات:أيضئاانظر

إلىالىءويحتاج.البنفسجيا!يفزعفران3ومياأقلاممنرئيسيةبصورةيستحرجصبغوهو،للطعامطيبةنكهةيضيفالزعفران

الزعفرانيزرعولدلك؟الأسبانيةقلاءابىمثلالطعامأطباقفيالزعفرانويستخدم.الزعفرانمنواحدجرامكيلولإنتاجرهرةأ""،"""

أسانيا.فيكبيرةبكميات



السوسنيالزعفران058

ينموالعشبيشبهمزهرنباتالسوسئيالزعكفران

منكثيرةمناطقفىويزرعوآسيا،أوروباجنوبيفى

الجذرتسمىأحشكلابصليةسص!جةساقمنوينمو.العالم

.ال!جيرةالشمبأوراقالزعفرانأوراقوتشبه.البصلي

منزهرةكلوتتألف.الأرضمستوىعندازهارهوتنمو

بعضوتزهر.واحدةومدقةأسديةثلاثةولهاأجزاء،ستة

الاخربعضهاويزهر،الربيعفيالعسوسنىالزعفرانأنواع

الخريف.في

البستانيونويزرع

حفرفياسموسنيالزعفران

غنيةتربةفيسم8عمقها

وتتشكل.الصرفجيدة

فوقجديدةكعوب

يقومأ!ذلكبمالقديمة

زرعبإعادةالبستانيون

بعداسموسنيالزعفران

وربما.سنواتعدةمرور

السوسنيالزعفرانار!فرانأنوأعأكثركانت

النوعشهرةالسومشي

يهيلفا!برتقاليأ!نذووهوالذهبوقماشالأرجواني

.الصفرةإلى

فيبكثرةقديمايستعملالسوسنىالزعفرانوكان

ويحصل.التوابلمننوعوبمثابةالأصفرصئالصبغ

الأزهارمياسممنالتجاريالسومشيالزعفرانعلى

بشكلوأسبانياوإيطاليافرنسافيويزرعألمجففة،

أساسى.

الأنيلين.بأصباغالانالصبغاستبدل

.الزعفران:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.المروجزعدران

(.المروج)زعفرانالعربية

)1!جسحةالحيوان(بمالجسم)ش!طىالحوتانظر:.الزصكئمة

(.)الزعانصالفقمةواشعالص(بم

فيالبريالحيوانانظر:.الاسيويةالحدائقزعبة

اغارضة(.ا)الثديياتالعربيةالبلاد

السابقة،يوغوسلافيامدنكبرياتثانيةرعكرب

عدد.مهموصناعىتجاريومركزكرواتيا،وعاصمة

زغربمدينةيكبرولا.نسمة.706539لممكانها

نهرعلىوتقعبلجراد.إلاالسابقةاليوغوسلافيةالعاصمة

بلجراد.غربيشمالكم037حواليوتبعدسافا،

والورقوالالاتالجلودبصناعةزغربمدينةتشتهر

.والمنسوجات

بيوغوسلافياالثقافيةالمراكزأهمأحدزغربتعد

،والمسارحوالمتاحفالفنيةالمعارضتضمشهي،السابقة

.زغربجامعةعنفضلا

باسبمالانتعرفالشالمنطقةسلافيةقبيلةاتخذت

نشاكما.الميلاديالمسابعالقرنفيلهاموطنازغرب

.ام490عامفيالمنطقةهذهمنبالقربدينيمجتمع

واحدةمدينةفىالبلدتاناندمجت،أم557عاموفي

.زغربباسمتعرفانوأصبحتا

زغدول.سعد:انظر.سعد،رغلول

هـ،725-554)لحسنأبوا،نيالزغوا

بننصربناللهعبيدبنعلىأم(.6301-132

واعظ.وإمامحنبليفقيه.الزغوانيالحسنأبو،السري

القرانقرأبغداد.قرىمنقريةزغوانإلىينمسب

لهوكان،بخطهوكتبه،الحديثوطلب،بالروايات

البرزبينىيعقوبالقاضيعلىتفقه.واللغةبالنحواهتمام

الحديثمنهوسمعبغداد.قرىمنقريةبرزبينإلىنسبة

وشيخابالصلاحمشهوراالده،رحمه،كان.الجوزيابن

أصولوفيالفقهفىمؤلفاتله.عصرهفيللحنابلة

لإقناعا:منها،الوعظوفيالدينأصولوفيالفقه

التلخيصبمالمفرداتالكبير،الخلاف؟الواضح

ديوان،القرانومسائلالمجالس،البيانغرر،والإيفاح

وغيرها.،الوعظفي

،الزواج(؟ا!سرية)الع!قاتالأسرةانظر:.الزلمحا!

الهمدوسية(.)طقوسالهندوسية

تبكا.(م2491-1881)نستيفاا،يجزفا

والقصسائدوالسيروالقصصللرواياتشهيرنمساوي

سمرالشهيرةق!صهوتشمل)اسميكلوجية(.النفسية

منحذارأم(،)279الصراعات(؟291)2القتل

فمنهاكتبهاالتىالسيرأروعأماأم(.)939الشفقة

ام(.)329أنطوانيتماريام(؟129)رولاندرومين

النمسا،مغادرةعلىالنازيونوأكرههفيينا،فىزفايجولد

هوانتحر.أم049عامإلىام349منلندنفىوعالق

ممااعتراهماالذيالاكتئاببسببالبرازيلفيوزوجته

العالميةالحربإبانالعالمفظائفىمنيحدثكان

فيحياتهفىالمألممويةالصراعاتزفايجعصور.الثانية

عامصدرتالتىالأمسعالمالمسماةالذاتيةمميرته

وفاته.أعقابفيأم439
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فيمصطلحالعلمزفةاحتفالا!حتفال.،العلمرلمحة

مراسممنجزءإلىيشيرالبريطانيةالأفواجتشكيلات

فىالمراسمتلكأشهروتجري.البريطانىالحرساستعراض

أولفيلندنفىالخيالةالحرسعرضميدانفيعامكل

هذهتاريخويرجع.عامكلفييونيولثحهرمنسبتيوم

بالعيداحتفالوهيام508لعامالحاليشكلهافيالمراسم

الملك.لميلادالرسمي

الملكوجودفيالمراسمهذهالملكيالحرلرلواءيؤدي

كلمختلفلفوجالعلملمراسمويرتبالقائد.الزعيم

اررسويصطفالفوجذلكزيالملكيرتديحيث،عام

اللواءموسيقىفريقيشكلبينماالميدانجانبيطولعلى

العلمالرقيبيحمل.العرضلساحةالجنوبىالجانبعلى

العرضطوابيرأمامالعلميوضحعثم،حارسانويصاحبه

الحرسيحيي.العلمإنزالالمراسممنالجزءهذاويسمى

الجديدالحرسيتولىأنإلىالمراسموتستمر.الملك

مهمته.

م(.775-728أهـ،58-11)0الهذيلبنزفر

حفظالمذهبحنفيفقيه.سليمبنقيسبنالهذيلبنزفر

صحبةأقدموهو،حنيفةأبيمنالفقهعلموتلقىالقران

أبوهكانومحمد.يوسفأبيصاحبيهمن،حنيفةلأبي

العنصرين.خصائصلهفتجمعت،فارسيةوأمهعربيا،

زفركانقيل:حتى،الرأيعليهغلبلكنه،السنةدرس

ولىوقد.المجتهدينالحنفيةأئمةمنويعدقياسا.الحنفيةأحد

لهوكانت،الحنفيالمذهبنشرعلىفعملالبصرةقضاء

المسائلبعضفيحنيفةأباخالفحيث،مستقلةشخصية

والفقهية.الأصولية

الحجابالرثين(،نيالغازات)تبادلالتنفسانظر:الز!ير.

الرئة.لحاجز،ا

لأصنافالمجففةللأجسامالتجاريالاسمالجا!اكو

أسمعليهايطلق،البحريةالحيواناتمنمحددة)أنواع(

الأجسامهذهعلىويطلقالبحرخيارانظر:البحر.يخار

غذاءتستعملوهىمير.-ديبي!-هوآخراسمالمجففة

كأجسامناعمةأجسامالبحرولخيار.الأقصىالشرقفي

السنتميتراتمنقليلعددبينماأطوالهاوتتراوح.الديدان

القابلةالأصنافإعدادفىالمتبعةوالطريقة.سم06إلى

تغمرثم،الأجساموتغلىالداخليةالأجزاءتزالأن،للأكل

للشمس.بتعريضهاتجففأوتدخنثمعذب،ماءفي

الحساءإعطاءفيتستعملالمطاطتشبهمادةهذاعنوينتج

ونكهة.كثافة

سولاويزيميناءوهي،أوجوئباندانجمدينةتعتبر

الزقلصناعةالرئيسيالمركزإندونيسيا،فيالبحري

الولاياتفيكاليفورنياولايةتعنىوكذلك.الجاف

الصناعة.بهذهالمتحدة

سواحلعدىويوجدالماء،فىيخوضطائرالزقزاق

جزروعلىبورما،إلىإفريقياشرقيمن،الهنديالمحيط

هذاوجسم.الهنديالمحيطفىمدغشقروجزيرةأندامان

أيضاولهأسود.فلونهاوجناحاهظهرهأبيفأماالطائر

طويلتين،برجلينالطائرهذاويتميز.قويأسودمنقار

البحريةبالعسرطاناتوشغذىجزئيا.مكففةوأصالغ

فيعشهويبني،الأخرىالمحاراتأنواعمنوغيرها

الجحور.

البحر.بخاخةانظر:.الزقي

فييعيشالعصافير،فصيلةمنصغيرطائراكثيقية

شاحب،بنيولونهاسيا.وغربيإفريقيا،وشمالىأوروبا

الربيعفصلىوفي.وكتفيهظهرهعلىسوداءبقعوبه

إلىالذكورفيوالصدرالرأسلونيتحول،والصيف

الزقيقيةطائريتمتع،الأخرىالعصافيرومثل.القرمزي

وفتحها.الحبوبلالتقاطمهيأقويبمنقار

وأطراف،والشجيراتالأدغالفىالطيورتلكتعيع!

وفي.والصيفالربيعفصليخلالتعششعندماالغابات

إلىشتاءيهاجروبعضهامعاتتجمعوالشتاءالخريف

دفئا.أكثرمناطق

والحشائ!شالسيقانمنأعشاشاالزقيقيةطائريبني

.صوفأوري!منبطانةللعشويجعل،بالأكوأبشبيهة

مكانفيعادةيو!إلعش

وأ،شجيرةفيمنخفض

الخلاء.فيتنموشجرة

إلىأربعمابينالأنثىوتضع

لونهامنقطةبيضاتست

السماويللأزرقضارب

الشاحب.

الشمالية،أمريكاوفى

المنازلعصفوريسمى

صغارهيطعمالزقيقيةطائرذكرالعلاقةرغمبالزقيقيةأحيانا

ا!س.بينهما.البعيدة

البلادفيالبريالحيوانانظر:اليمئية.الزقيقية

)الطيور(.العربية
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أيضا،الطهارةبمعنىوتطلق.والزيادةالنمولغةةالزول

.41الأع!:ا*!تزكىمنأفلحقد):تعالىقولهذلكومن

المالطهارةفيوسببزيادته،رالمالنموفيسببفالزكاة

الجريمةمنالمجتيموطهارةالشئ!منالغنينفسوطهارة

الاجتماعيةالزكاةآثارعنالحديثعندذلكسنرىكما

بلغأسذياالمالمنجزءإخراجشرعا:والزكاة.والاقتصادية

(.الإسلام)أركانالإسلامانظر:.لمستحقهالنصاب

مشروعشها

السنةفىاللهفرضهاالإسلامأركانمنركنالزكاة

والأدلة،النصابملكمسلمكلعلىالهجرةمنالثانية

وآتواالصلاةوأقدموا):سبحانهاللهقولوجوبهاعلى

صدقةأموالهممنخذ):مسبحانهوقوله.43:البقرة!الزكاة

وآتوا):سسبحانهوقوله.أ30:التولةبها!وتزكيهمتطهرهم

)بنيعثهمرالرسولوقول.411؟الأنعام!حصادهيومحقه

محمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادةخمسعلىالإسلام

وعومالبيتوحجالزكاةوايتاءالصلاةواقاماللهرسول

بعثهلماجبلبنلمعاذعلبىاننبيوقول.عليهمتفقرمفان(

إلىفادعهمالكتابأهلمنقوماتأتى)إنكاليمنإلى

أطاعوكهمفإناللهرسولوأنىاللهإلاإلهلاأنشهادة

فيعلواتخمسعليهمافترضاللهأنفأعلمهملذلك

اللهأنفأعلمهملذلكأطاعوكهمفإن،وليلةيومكل

فيفتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترض

عليه.مت!ق(فقرائهم

عهانواأ

فيتسمىأصشرعيةاالزكاة(.)الزكاةالواجبةالصدقة

السلطانية:الأحكامفيالماورديقال،صدقةوالسنةالقرآن

ويتفقالاسميفترق،صدقةوالزكاة،زكاة"الصدقة

تطهرهمصدقةأموالهممنخذ):تعالىقال".المسمى

.301:اضوبةابها!وتزكيهم

منومنهم):تعالىوقالشرعا،الواجبةالزكاةوهى

يعطوالموإنرضوامنهااعطوافإنالصدقاتفييلمزك

الذينهموهؤلاء.58؟التوبة!يسخطونهمإذامنها

إنما):تعالىوقال.الواجبةالزكاةفىنصيئايريدون

والمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقات

السبللوابناللهسبللوفيوالغارمينالرقابوفيقلوبهم

والصدقات6..:التوله!حكيمعليمواللهاللهمنفريضة

مصارفتحددوالايةالواجبةالزكاةبهاالمقصودهنا

.الزكاة

فىأنإدىالصحابةبعضذهب.التطوعيةالصدقة

وأبي،وعليعمر،منذلكجاءالزكاةسوىحفاالمال

قولإلىاستندواوقد.هريرةوأبيعمر،وابن،وعائشةذر،

المشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليس):تعالىالله

والملائكةالآخرواليومباللهآمنمنالبرولكنوالمخرب

واليتامىالقربىذويحبهعلىالمالوآتىوالنبيلنوالكتاب

الصلاةوأقامالرقابوفيوالسائلينالسبيلوابنوالمساكين

فيوالصابرينعاهدواإذابعهدهموالموفونالزكاةوآتى

هموأولئكصدقواالذينأولئكالبأسوحينوالضراءالبأساء

.771:لبقرةا!المتقون

الصدقةتعنيحبهعلىالمالآتى:المفسرونقال

نفسهاالايةفىالزكاةتتكررأنلايمكنلأنهالتطوعية

والموفونالزكاةوآتى):تعالىقولهفيوردتوقد،مرتين

التفسيرهذاأنإلىالعلمأهلبعضأشاروقد!.بعهدهم

الأرجح.هو

فىللهجرةالثانيةالسنةفيشرعتالفطر.صدقة

الزكاةقبلأي-رمضانصومفيهافرضالتينفسهاالسنة

عنيغنيهمحتىللفقراءيخرجهاالمسلمعلىواجبةوهي-

لغومنحصلمماللصائمطهرةوهىالعيد،يومالسؤالذل

رسول)فرض:قالعباسابنلحديثصيامهفيرفثأو

وطعمةوالرفثاللغوعنللصائمطهرةالفطرزكاةعي!الله

ومن،مقبولةزكاةفهيالصلاةقبلأداهافمنللمساك!ت،

داودأبورواه(الصدقاتمنصدقةفهيالصلاةبعدأداها

لافإنهاالحديثهذافيجاءوكماحسى.ل!!منادماحهواب!

قبلالمسلميخرجهاأنيجببلالعيدصلاةبعدتجزئ

أجزأهأيامببضعةالعيديومقبلأخرجهاوإنالعيد.صلاة

عنالمسلميخرجهالبلدقوتمنصاعومقدارها.ذلك

وأولادزوجةمنيعولمنكلعنصاغاويخرجنفسه

زكاةكل!اللهفرسول)فر:قالعمرابنرواهلماصغار،

علىشعيرمنصاعاأوتمرمنصاعارمفانمنالفطر

منوالكيروالصغيروالأنثىوالذكروالحرالعبد

هذايقدرأنالفقهاءبعضأجازوقد.عديهمتمق(المسلمين

للفقيرويخرجالعصرسعرح!سبنقديبمالالصاع

هكذا.

.نظام؟الإسلاميالاقتصادأيضا:انظر

وشروطهالزكاةوعاء

زكاةالأموالأصنافمنصنفكلفيالإسلامجعل

منفصلأالزكاةأداءشروطالصنفذلكفيتوافرتإذا

النظرياتأحدثإليهوصلتماوهذا.الأصنافبقيةعن
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الضريبةتعددكمبدأالضرائبتطيقمجالفيالعلمية

الدخل.منالأدنىالحدوإعفاءوالدخلالمالرأسعلى

ضريبةتأخذكانتالتيالقديمةللنظرياتخلافاوذلك

انتقاداتواجهتوالتىالثروةأصلعلىمفروضةموحدة

الغنيتذمرإلىإضافة.الاقتصاديينالمفكرينمنكثيرة

وفائدة.عليهكبيراعبئاتشكلالضريبةأنيشعركانالذي

أكانتسواءمستقلاالزكاةأصنافمنصنفكلجعل

طلبمابتقلالغنيتشعرلاأنهاعينيةأموالأأمنقديةأموالآ

لذلكالأدنىالحدتحديدفيالعدالةوتحققجهة،منمنه

زمرةفيصاحبهيدخلبحيثالزكاةفيهتجبالذيالمال

الزكاةأصنافمنصنفكلعلىنسبةجعلثمالأغنياء،

مععليهازكاةلاالزراعيةفالأرض،الأخرىعنتختلف

لذامنها،الخارجعلىفقطوالزكاة،الإنتاجمصدرأنها

منالخارجةوالثمارالمزروعاتعلىالزكاةنسبةكانت

حيث،التجارةعروضفيالزكاةنسبةمنأكثرالأرض

الأمواليليوفيما.والربحالمالرأسعلىفيهاالزكاةتجب

:الزكاةفيهاتجبالتي

مثقالأعشرونالذهبنصاب.والفضةالذهب

عشرينملكلوالمسلمأنأيدرهممائتاالفضةونصاب

النصابملكفقدفضةمندرهممائتيأوذهبمنمثقالأ

ومقدأر.الشروطبقيةتوافرتإذاالزكاةهذافيووجب

النبيلقول%5.2أيالعشر،ردغوالفضةالذهبزكاة

ففيهاالحولعليهاوحالدرهممائتالككانت)إذاقيلد

الذهب-فييعني-شيءعليكوليسدراهمخمسة

عشرونلككانتفإنديناراعشرونلكيكونحتى

داودأبورواهدينار(نصفففيهاالحولعليهاوحالدينارا،

نصابهاوالفضةكالذهبالنقديةوالأوراق..حسنلإسنا2

فتجب.والغنموالبقرالإبلالأنعامتشمل.الأنعام"

خمسدونفيمازكاةولاخمسابلغتإذاالإبلفىالزكاة

ذودخمسدونفيمااليسعيذالنبىلقولاللإبلمن

فيعاالإبلمنخمسكلعنويخرج.عليهمتفقعمدقة(

وعشرينخمساالإبلبلغتفإذاالمعز،منثنياأوالضأنمن

الإبلمنالسنةأتمتالتيوهي-مخاضبنتففيها

الثانية.فيودخلت

ومقداربقرةثلاثينبلغتإذاالبقرفيالزكاةوتجب

كانتذكراالسنةأتمتالتيالبقرة)وهيتبيعفيهاالإخراج

معزا،أمضأناأكانتسواءالغنمفيالزكاةوتجب(أنثىأم

أصناففيالزكاةوجوبودليل.شاةشاةأربعينكلفي

من)ماعي!طالنبيقولزكاتهاالمذكورةالثلاثةالنعم

جاءتإلازكاتهايؤديلاغنمولابقرولاإبلصاحب

وتطؤهبقرونهاتنطحهواسمنهماكانتأعظمالقيامةيوم

حتىأولاهاعليهعادتأخراهانفذتكلمابأخفافها

عديه.متفق(الناسبينيقضى

أعدماالتجارةبعروضيقصد.التجارةعرو!

والأوراقوالفضةالذهبمنالنقدينعداماللتجارة

والعقاروالثيابأنواعهااختلافعلىكالأمتعةالنقدية

التجارةعروضونصاب.للتجارةأعدمماوالزروعوالحيوان

النقدين.نصابنفس

الأرضباطنفيالموصدةالمعادنبهاويقصد.ا!لعادن

الأرضمنالخارجةالمعادنزكاةوقدر-الكنزأي-والركاز

المعادنونصاب،الخمسالركاززكاةوقدرالعشر،رلغ

المعادنأنورغم-والفضةالذهب-النقديننصابنفص

الأرضتحتمدفونمالمنهاكلاأنفيتشتركانوالركاز

فيبينهمايفرقون-للحنفيةخلافا-الفقهاءجمهورأنإلا

وأفضةأوذهبمناللهخلقهما:فالمعدن،الزكاةنسبة

ويحتاج،الأرضباطنفيحديدأورصاصأونحاس

سواءالأرضفيالمدفونالمالوالركاز:جهد.إلىإخراجه

غيرهما.أوفضةأوذهباكان

لقولهواجبةوالثمارالزروعوزكاةوالثمار.الزروع

ونصاب.141:الأنعام!حصادهيومحقهوآتوا):تعالى

فيمااليس!يالنبيلحديثأوسقخمسةوالثمارالزروع

صاعاستونوالوسق.عديهمتفق(صدقةأوسقخمسةدون

صاعا(ستون:)الوسقالخدريسعيدأبىقولمنرويلما

والثمارالزروعزكاةومقدار.المصنم!فييتحيبةأيابنرواه

العشرونصفالسماء،بماءتسقىالارضكانتإنالعشر

)ف!عديذالنبيبالنضئطديثتعسقىالأرضكانتإن

سقىوفيماالعشر،عثرياكانأووالعيونالسماءسقت

الذيهو:والعثري.البخاريرواهالعشر(نصفبالنضح

سقي.غيرمنبعروقهيشرب

اتخذتهإنالمرأةحليعلىالزكاةتجبلا.ا!لرأةحلي

فيهفتجبإدخارهقصدتإنوأما،الراجحفيللزينة

للنماءمعدغيرولأنه،المرأةجاتحطمنالز!ةلاناككاة

للنماءمعدةفإنها،المضروبةالذهبيةالدنانيرعنويختلف

والفضةالذهبخلقاللهأنملاحظةمع،الحليبخلاف

زينةاتخاذهمافيوالإسرافلتعطيلهمالاللأشياءأثمانا

لتقوماللهخلقهوالمال،ايلأموالأهممنوالفضةالذهبلأن

فإننعطلهاأنيجوزلااجتماعيةوظيفةفله،الناسحياةبه

السفهاءلؤتواولا):تعالىقال،بالمالتقومالناسحياة

بهتقومأي.هالنساء:قياما!لكماللهجعلالتيأموالكم

حياتكم.

الماليبلغأن-ا:هيشروطللزكاة.الزكاةشروط

.الزكاةفيهتجبلاالنصابالماليبلغلمفإذا.النصاب

سنة-أي-حولللمالالمسلمملكعلىيحولأن2-
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وعروضوالأنعامالنقدينزكاةإخراجفيشرطوهذا

نأيشترطفلاوالركازوالمعادنوالثمارالزروعأما.التجارة

تعالى:لقولهالزكاةفيهاتجبحتىالحولعليهايحول

أخرجناومماكسبتمماطيباتمنأنفقواآمنواالذينأيهايا)

معداالماليكونأن3-2670:البقرة*!الأرضمنلكم

ثمنهعظماوإن-مال!ملكمنفكل،الحاجةلسدلاللنماء

باستثناءللنماءمعداي!شلمماالزكاةفيهتجبلا-

عليهوجبملكهافمنبنفسهاناميةأموالفإنهما،النقدين

ينمها.لموإنيزكيهاأن

الزكاةمصارف

إنما):تعالىقولهبينهاثمانيةالزكاةمصارف

قلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقا!

فريضهالسبللوابناللهسبيلوفيوالغارمينالرقابوفي

امشيعابيشترطولا.6.:التوبة!حكيمعليمواللهاللهمن

هذهمنواحدلصنفصرفهاويجوزالثمانيةالأصناف

رضىجبلبنلمعاذعبهالرسولحديثبدليلايلأصناف

منتؤخذعدقةعليهمافترضاللهأن)فأعلمهمعنهالله

لهـاعثهروفالرسولعديه.متمهت..(فقرائهمفيفتردأغنيائهم

يليوفيماالفقراء.وهمالحديثفىواحذاصنفاإلايذكر

.الأصنافهذهمنصنفبكلتعريف

يكفيه،كعسبولاماللهليسمنالفقيرالفقراء.

الفقير.انظر:.الجسمصحيحكانولوحتى

الفقيرمنحايأأحسنكانمنالمسكين.المساكين

بدليلالمس!نمنحالآأسوأفالفقير،يكفيهلاكسبهلكن

البحر!فييعملونلمساكلنفكانتالسفلنةأما):تعالىقوله

السفينةيملكونمنسبحانهاللهفسمى!7.:الكهص

الوصفهذاعليهمفانطبقت!!يهملاكانتوقدمساكين

شيئا.يملكونكانواوإن

اشكاةأموالمنالزكاةجباةيعوعليها.العاملون

أغنياء.كانواولوعملمنبهيقومونماعلىأجرة

عهدحدسومسلمون:صنفانوهم.قلوبهمالمؤلفة

منفيعطونأسرهمعنإسلامهربسببانقطعوابالإسلام

الكفارمنقومالاخروالنصمف.إسلامهمليتقوىالزكاة

لشرهم.دفعاأوليسلموالقلوبهمتأليفاالزكاةمنيعطون

بنسفيانأباأعطىعئهممرالنبيأنمسلمروايةفيثبتوقد

بنوالأقرعحصنبنوعيينةأميةبنوصفوانحرب

الإبلمنمائةمنهمواحدكل،مرداسبنوعباسحابس

حنين.غنائممنعلاثةبنعلقمةأيضاوأعطى

الزكاةأموالمنيعطونالعبيدوهم.الرقابفى

حرصوقد.والعبوديةالرقمنالتحررعلىلإعانتهم

صنفاجعلهمفقد.شتىبوسائ!!الرقيقتحريرعلىالإسلام

الذنوببعضكفارةوجعلالزكاةمستحقيأصنافمن

قالالخطأالقتلككفارةالرقيقإعتاقالشرعيةوالخالفات

الساء:!مؤمنةرقبةفتحريرخطأمؤمناقتلومن):تعالى

قربانعنالرجليمتنعأنوهوالظهاروكفارة.29

الرجوعأرادفإذا،أميكظهرعلىأنتلهاويقولزوجته

والذلن):تعالىقالالظهاركفارةلزمهقولهعن

منرقبةفتحريرقالوالمالعودونثمنسائهممنيظاهرون

لا):تعالىقالاليمينوكفارة3.:المجادلةيتماسا!أنقبل

عقدتمبمايؤاخذكمولكنأيمانكمفيباللغواللهيؤاخذكم

ماأوسطمنمساكينعشرةإطعامفكفارتهالألضان

يجدلمفمنرقبةتحريرأوكسوتهمأوأهليكمتطعمون

الرقيقمالكالإسلاموأمر!8.:المائدة!أيامثلانةفصيام

نإفكاتبوهم):تعالىقال،طلبهبتلبيةالمكاتبةطلبإذا

منالعبدطلبوالمكاتبة.33المور:خيرا!فيهمعلمتم

للسيد.العبديدفعهالمالمنمبينمقابليعتقهأنسيده

الرقأمعبابكلالإسلامألغىفقدشىءكلوقبل

فيالأسرىالمشرقاقوهوواحداممبباإلايقرولهـاومنابعه

كلفإن،بالمثلالمعاملةبابمنذلكوكان،الحرب

ألمحارب.تسترقكانتالزمانذلكفيالسائدةالأعراف

منالعدوأسرىاسترقاقللحاكمأجازالإسلامأنومع

الحاكمرأىفإنواجبا،ليسهذافإنبالمثلالمعاملةباب

نأعليهوجبالأسرىاسترقاتغيرفيالمصلحةأن

الرسوليسترقلملذلك،للأمةالمصلحةيحققمايفعل

بلبدر،معركةفيولامكةفتحفىلاالأسرىك!!

المشركينجميععلىفمنفئمكةيومالمنيهورا!ر

معركةأسرىعلىومن،منهمعشرةباستثناءالمكبن

،عوفبنمالكقائدهممعفألححلمواهوازنمنحنين

كليعلمبأنبدرمبنسرىأغداءاك!!دالرسولواختار

المسلمين.منعشرةأسير

مألنفسهالمالاستدانسواءالمدينالغارم.الغارمون

منالغارمويعطى.الناسبينالبينذاتلإصلاحلغيره

بسببعليهالذيالدينكانإنغنياكانلووالزكاةأموال

تحلالاصلإلإي!النبيلحديثوذلك.الناسبينال!صلاح

لعاملأو،اللهسبيلفيلغاز:لخمسةإلالغنىالصدقة

جارلهلرجلأو،بمالهاشتراهالرجلأولغارم،أوعليها،

للغني(المسكينفأهداهاالمسكينعلىفتصدقمسكين

صحيح.سحادبيماجهواسداودألورواه

اللهسبيلفىالمجاهدونالغزاةوهم.اللهسبيلفي

منراتبايتقاضونلاأنهمأيجهادهما،فىالمتطوعون

لهمفيشترىأغنياء،كانواولوالزكاةأموالمن،الدولة

إلىالغزوفييحتاجونماوكلالطعاملهمويؤمنالسلاح

.الزكاةأموالمنديارهمإلىيعودواأن
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وأهلهبلدهعنانقطعالذيالمسافرهو.السبيلابن

منفيعطىاهلهإلىالوصولعلىيعينهماللديهوليس

غنئاكانوإنأهلهإلىالوصولعلىيعينهماالزكاةأموال

.بلدهفي

الزكاةبإخراجالمبادرة

إذازكاتهإخرأجفييسرعأنالمسلمعلىالواجب

فعنظ!م!.ارسصلمنهجهذاكانوقد.الشروطتوافرت

العصربم!إت!اللهرسولمعصليت:قالالحارثبنعقبة

ماورأىخرج،ثمنسائهبعضعلىفدخلألصرعلمسلمفلما

فىوأناذكرت)قاللسرعتهتعاجبهممنالقوموجوهفي

عندنايبيتأويمسيأنفكرهتعندناتبراالصلاة

فقيراالمسلميعلمكانوإذا.البحاريرواه(بقسمتهفأمرت

غيابهأوعنهلبعدهالحالفيالزكاةلهيدفعأنيستطيعلا

لاحتىمالهعنالمسلميفصلهاأنويفضلتأخيرها.فيجوز

هلاكوهوالحديثفىالمذكورالمحظورفيفيقعتخالطه

.المال

الزكاةجمعفيالدولةدور

الأغنياءوإجبارالفقرأءلصالحالدولةتدخلفكرةإن

موجودةتكنلمللفقراءأموالهممنمبلمعيندفععلى

وهي-الإسلامفىالزكاةفريضةتعتبرلذلك،الإسلامقبل

لهفرضهأللهلأنالفقيريأخذهالأغنياءمالفيللفقراءحق

المجتمعتاريخفيرائدةفكرة-الغنيمنإحساناولامنةلا

وقيالأغنياء.أموالفيحقهالفقيرأعطتالإنسانى

رحمةتحتيعيشونالإسلامىالمجتمعغيرفيالفقراء

يعطوهملمشاءواوإنأعطوهمشماءواإنالأغنياءوإحسان

إلىالعالمفيأحديلتفتولم،العالمأنحاءكلفيوذلك

الفقراءلصالحأموالهممنشيءبدفعالأغنياءإلزامضرورة

التيوالاجتماعيةألاقتصاديةالمشكلةحلفيإسهاما

بمالزكاةفريضةمنسنةألفحواليبعدإلاالفقراءيعيشها

سعموهأم106سنةفيقانونبريطانيافيصدرحيث

وهم،منهيستفيدونالذينالأشخاصوعينالفقراءقانو!

والعرجوالعميانوالعجزةوالأطفالوالنساءالرجال

هذاأمريكااقتبستثمالأبد،إلىوالمسجونونوالمسنون

الأغنياءمنالأموالجمعقانونفسنتإنجلترامنالقانون

الفقراء.علىلتوزيعها

رائعبشكلأهدافهالإسلامفيالزكاةنظامحققولقد

كتبلناوترويالفقر.ظاهرةمحوعلىالمساعدةفي

-)99الأمويالخليفةالعزيزعبدبنعمرأنالتاريخ

لحسننتيجةالزكاةأمواليأخذمنيجدلمهـ(أ10

منلابدوهناالفقراء.أكنىفقد،التوزيعالجفوحسن

علىيعتمدفاللإسلام،!حبحانهاللهمراقبةفكرةإلىاللإشمارة

ضرورةفييتمفلالذيأفرادهعندالدينىالوازعإيقاظ

قالويسمعنايرانالأنهوالعلنالسرفيوخشيتهاللهمراقبة

اللهوقال.4الحديد:!كنتمأينمامعكموهو):تعالىالله

.91غانر:الصدور!لخفيوماالأعينخائنةيعلم):تعالى

لمف!نتراهكأنكاللهتعبدأن)الإحسانالحديثوفي

وهوالزكاةمنأعطينمن.مسلمرواه(يراكفإنهتراهتكن

حذركما،وعلانيتهسرهيعلماللهلأنيعيدهاأنلابدغنى

الصلاةعليهفقالللأغنياء،تحللاالزكاةأموالأنالنبي

قبيصة:اسمهالزكاةأموالمنيطلبجاءلرجلوالسلام

حمالةتحملىرجل:ثلاثةلأحدإلاتحللاالمسألة)إن

أعمابتهورجل،يمسكثميصيبهاحتىالمسألةلهفحلت

قوامايصيبحتىالمسألةلهفحلتمالهاجتاحتجائحة

فاقةأعابتهورجلعيش،منسداداقالأوعيشمن

لقد:قائلينأيقومهمنالحجاذويمنثلاثةيقومحتى

منقوامايصيبحتىالمسألةلهفحلتفاقةفلاناأصابت

المسألةمنسواهنفماعيش،منسداداقالأوعيش

والحمالة:.مسلمرواهسحتا(صاحبهاياكلهاسحتاياقبيصة

تهلكالتيألافة:والجائحة.الإنسانيستدينهالذيالمال

يجدأنإلىأي:يمسكثميصيبهاوحتى،والأموالالثمار

عيش:منسدأداأوعيحشمنوقواما،الدينذلكيؤديما

عليهحذركما.ويغنىالحاجةبهتسدماوهوواحدبمعنى

والسؤالالأغنياءأموالفيالطمعمنوالسلامالصلاة

الصلاةعليهقال،حاجةغيرمنالمالجمعلقصد

جمرايسألفإكلاتكثراأموالهمالناسسأل)من:والسلام

مسلم.رواهليستكثر(أوفليستقل

الزكاةمانععقوبة

فيعقوبتهأما.والاخرةالدنيافيعقوبةلمائالزكاة

إذاوللحاكم،عنهرغفاويأخذهايعزرهالحاكمفإنالدنيا

ذلكفلهعليهيجبمماأكثرالزكاةمانعمنيأخذأنرأى

لحديثالمعصيةتلكفيالوقوععنلغيرهوزجرالهعقوبة

ولا،لبونبنتأربعينفيإبل،سائمةكل)فيعيههلرالنبي

ومنأجرهافلهمؤتجراأعطاهامنحسابها،عنإبلتفرق

ربناعزماتمنعزمةمالهوشطراخذوهافإنامنعها

أحمدرواهشىء(منهامحمدلآليحللاوتعالىتبارك

جماعةالزكاةمنعوإذاحسن.بإمشادوالحاكمداودوأبووالسائي

مرتدينويعتبرهميقاتلهمأنفللحاكموإنكارالهاجحودا

وقالالزكاةمانعيقاتلفقدبكر،أبوفعلكماالإسلامعن

حقالزكاةفإن،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلن)والله

البعيربهيعقلالذيالحبلأي-عقال!منعونيلووالله،المال

متفق(منعهعلىلقاتلتهمعله!بؤاللهرسولإلىيؤدونهكانوا-

عليه.
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المالبهذاتعذيبهفهيالأخرويةالزكاةمافيعقوبةوأما

لكنزونوالذين...):تعالىقال،جهنمناروفىالقيامةيوم

بعذابفبشرهماللهسبيلفيينفقونهاولاوالفضةالذهب

جباههمبهافتكوىجهنمنارفيعللهايحمىيومشأليم

كنتممافذوقوالأنفسكمكنزتمماهذاوظهورهموجنوبهم

عدمالايةفيالمالبكنزوالمراد34.35،:التوبة!تكنزون

من)مماالزكاةمانععقوبةمبيناعثهوروقال.فزىإضاج

كانإذاإلاحقهامنهايؤديلاولافضةذهبصاحب

فيعليهافأحمينارمنصفائحلهصفحتالقيامةيوم

بردتكلماوظهرهوجبينهجنبهبهافيكوىجهنمنار

حتىسنةألفخمسينمقدارهكانيومفيلهأعيدت

إلىواماالجنةإلىإماسبيلهفيرىالعبادبينيقضى

الحديثفيض!س!الرسولذكروقدمسدم.رواهالنار...(

يؤديلاالذيوالغنموالبقرالإبلصاحبأناسمابق

لهعقوبة.وتنطحهوتطؤهالقيامةيومتعضهفإنهازكاتها

عنها.الزكاةأداءلعدم

للزكاةوالاقئصاديةالاجتماعيةالاثار

الفقيرعلىللزكاةالاجتماعيةالاثارتظهرأولأ:

الزكاةيأخذالذيفالفقير.المجتمعوعلىالغنيوعلى

بهالغنياهتمامويستشعروالحسدالحقدمنقلبهيستطهر

منبدلاالغنىعندالمالزيادةتمنيإلىالفقيريدفعوهذا

هذأفيمايخفىولا،المالذلكفيحظهليبقىزواله

التدأبرمنبدلأوالتآخيالمجتمعأفرادبينالألفةزيادةمن

إلىمالهمنيعطيالذيوالغنيوالبغضاء.والقطيعة

البذلنفسهفتعتادوالبخلالشحمننفسهتتطهرالفقير

أفرادبينوالمحبةالتآلفيحققمماولغيرهمللفقراءوالعطاء

المجتمع.

تجعلأن:منها،فكثيرةالمجتمععلىالزكاةآثارواما

ويسهموالنفور،الكراهيةمنبدلأيسودانوالتآلفالمحبة

البلادفيالأمنيوالاستقرارالجريمةدابرقطعفىالأمرهذا

إتلافهأوالغنيمالبسرقةنفسهالفقيرتحدثأنيم!شفلا

.الزكاةمنحقهالفقيريعطيالغنيمادام

اقتصاديةآثارللزكاة.للزكاةالاقتصاديةالاثارثانيا:

التالية:الثلاثالنقاطفىتظهر

سنةكلزكاتهبأداءوالتزامه،مالهالغنىاستثمارعدم

استثمارإلىالغنييدفعوهذا،المالهذانقصانإلىيؤدي

لاحتىالمباحةالاستثمارأشكالمنشكلبأيأمواله

.المالهذاينقص

وهذاالزكاةمصارفمنالغارمينالإسلاموجعل

إذاحتىبأنفسهمأموالهمااستثمارعلىالتجاريشجع

يشجعكما.الزكاةأموالمنيساعدونفإنهمغرموا

فيهايتاجرلمنأموالهمودفعالائتمانعلىالأموالأصحاب

بأنفسهم.استثمارهاعنعاجزينكانواإن

واجدغيرالعملعنعاطلكلالزكاةأموالمنيعطى

علىويقضيالا!متثمارعلىيشجعوهذا،مهنتهلأدوات

نصوقد،الاقتصاديةالمشكلةحلفيويسهمالبطالة

منغيرهماأوقصاباأونجاراأوخياطاكانمن"إنالفقهاء

لمثله،تصلحالتيالالاتبهيشتريماالصنابأعطيأهل

وأضيعةبهيشتريمايعطىالضياعأهلمنكانوإن

الدوأم".علىغلتهاتكفيهضيعةفىحصة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الديداضأميناالإسلام

الرباالماليالتأمينالمسلميرأعياد

الصومالإسلامفيالتكافلظهام،الإسلامىالاقتصاد

الكريمالقرآدالحريةالذمةأهل

عفسطمحمدالسويالحديتالمالليت

لمواريثالخراجاالميوع

الموضوعصرعنا

م!ثروعيتها-1

عهانواأ-2

الواجبةالصدقة-أ

التطوعيةالصدقةب

الفوصدقة-ج

وشروطهالزكاةوعاء-3

والثمارالزروعهـ-والفصةالده!

المرأةحلى-والأنعامب

الزكاةثروط-زاضحارةاعروض-ح

دنلمعاا-د

الزكاةمصارف-4

الرقا!فيهـ-الفقراء-أ

الغارمون-وكيناحسماب

اللهسبيلفى-زعليهاالعاملون-ج

السبيلابن-حقلوبهمالمؤلفة

الزكاةبإخراخالمبادرة-5

الزكاةجمعفىالدولةدور-6

الزكاةمانععقوبة-7

للزكاةوالاقتصاديةالاجتماعيةالآثار-8

أسئلة

الحترع.وفىاطعةافىالزكاةعرف

وحوبها؟دليلوما؟الزكاةفرضتمتى

؟الآخرةوفىالدلمجاليالزكاةمالععقوبةما

منها.كلونصا!،الزكاةفيهاتجبالتىالأموالااذكر

؟الزكاةفيهتحصالديالمالشروطما

ولمادا؟؟المرأةحلىفيالركاةتجبهل

الإسرا!.تحريمع!القرآلىم!دليل!ادكر

.الزكاةمصارفعددتالتيالايةاذكر
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قلوبهم؟المؤلفةهممن-9

؟الزكاةإضراجفيالإسراعوجو!علىالدليلما-01

.للزكاةوالاقتصاديةالاحتماعيةالآثاربين-11

شرعت؟ومتىالفطرصدقةحكمما-21

تج!؟م!وعلىوقتها،وماالدليلمعالفطرصدقةمقدارما-31

تصيبالتيالعدوىمنكثيرةأنواعمنواحدادكام

انتشاراالأمراضأكثرويعد.العلويالتنفسيالجهاز

يعدلكنه،شأنهمنيقللونالناسمنوكثيروشيوعا.

والعمل.المدارسعنالتغيبفيالرئيسيالسبب

مائةمنأكثربتحديدهمبعيداشوطاالعلماءقطع

أحدأنإلىوصلواوقد.المرضهذافيتتسببفيروس

يكمنباستمرارالبردبنزلاتالناستصيبالتيالأسباب

نأكما،متشابهةأمراضاتحدثالختلفةالفيروساتأنفي

أخر.نوعأيضدمناعةلايعطيالزكامأنواعمنمانوعا

عرضة-أعمارهممختلفعلى-الناسوجميع

الذينالكباروكذلك،الأطفاللكن،بالزكامللإصابة

للإصابةوعرضةقابليةأكثرهمبالصغار،يختلطون

.بالعدوى

تصيبالتيالعدوىأنواعأحدالزكام.الأعراض

الهوائيةالممراتوأحيانا.والحلقللأنفالخاطيالغشاء

لذا،،الأنففيانسدادالزكاممايصاحبوغالبا.والرئتين

تنتقلوربما.التنفسفيصعوبةالمصابالشخصيجدقد

أحايينوفي.والعينينالأنفيةوالجيوب،الأذنينإلىالعدوى

فيوبحةالحلقآلامفتسببالحلقإلىتصلقدكثيرة

الهوائيةالممراتإلىالعدوىتنتشروعندما.الصوت

والالتهابالشعبيالالتهابفيتتسببفإنها،والرئتين

.الرئوي

العدوىأما.قلائلأياماالزكامأنواعأخفيستمر

المريض.منهايشفىأنقبلكثيرةأياماتستغرقفقدالحادة

التيوالأوجاعكالحمىأخرىأعراضماتصاحبهاوعادة

والفينةالفينةبينالمريضوتعتري.البدنأعضاءكلتعم

الشهية.وفقدانالقشعريرةمننوبات

أكثرالمصابينيجعلأنهفيالمرضهذاخطورةتكمن

معالخطورةهذهوتتفاقم.العدوىمنأخرىلأنواععرضة

وأالردسينفىاعتلالمنيعانونالذينوأولئكالسنكبار

صحتهملسوءنظراالواهنةالضعيفةالبنيةذويالأشخاص

العامة.

الطبيبأنإلا،للزكاممحددعلاجيوجدلا.العلاج

التيالأعراضمنتخففالتيالأدويةمايصفغالبا

الأسبرينيعطىقد،المثالسبيلفعلى.الزكامفيهايتسبب

وألالامالعضلاتأوجاعليصكنأخرمشابهعقارأيأو

تقليصعلىالأنفقطراتأوالرذاذأدويةوتعمل.الأخرى

التنفسعلىوتساعده،المصابلدىالخاطيةالأغشية

الاحتقانفتخففالبخاراستنشاقأدويةأماأيسر.بطريقة

يلزمأنالحمىتنتابهالذيللمريضوينبغيالشيء.بعض

الراحةمنقسطالهيوفرأنذلكشأنمنإذبمالفراش

.الناسبقيةعنويعزله

نأبالزكامالمصابينالأشخاصعلىينبغيكما

مقاديريشربواأنعليهميتعينكما،مغذيةأطعمةيتناولوا

وإذاالماء.أو،والشاي،الفواكهكعصيرالسوائلمنكبيرة

فعندئذ،تفاقمتأنهابداأو،الزكامنوبةاستمرتما

المضاعفاتوقفيمكنهالذيالطبيبالممتدعاءينبغى

ماوكالبا.تستفحلأنقبلمبكروقتفيوعلاجها

المضاعفاتآثارمنللحدالحيويةالمضاداتالطبيبيصف

البكتيرية.

تنتقلالبردنزلاتمعظمأنالأطباءيعتقدالانتشار.

يعطس!،أوالمريضيسعلفعندما.الرذاذيةالعدوىبوساطة

معرذاذشكلفيالرطبالرشحمندقيقةذراتتخرج

يأفإنوعندئذ،الزكامجراثيمعلىتحتويوهيالهواء،

للإصابةعرضةسيكونالهواءذلكيستنشقشمخص

فيكبيرةبسرعةالزكامينتشرالسببلهذا.بالعدوى

والمسارحوالمكاتبكالمدارسالتجمعاتأماكن

.والحافلات

يخبغىالهواء،فيالرذاذمعالجراثيملاتنطلقولكي

مننوبةتعتريهعندماوأنفهفمهيغطيأنالمصابللشخص

نأ،ذلكجانبإلىالعلماء،ويعتقد.العطاسأوالسعال

وبخاصةالمباشربالاحتكاكتنتشرأنيمكنالزكامجراثيم

.الأيديخلالمن

يحملونالذينالأفرادبوساطةالزكامينتقل.الوقاية

الأشخاصهؤلاءعزليكونهذاوعلى.الزكامفيروسات

.المرضهذأأنتشارلوقفالسبلأنجحأحد

لفيروساتالمضادةاللقاحاتمنكثيراالعلماءطور

لملكن-الإنفلونزافيروسخاصة-الختلفةالبردنزلات

البرد.نزلاتأنواعكلمعفعاليتهالانحتيمنهاأييثبت

الإنفلونزالقاحإعطاءينبغى،الاحوالكلفىولكن

إذاخطيرلمرضفريسةيقعونقدالذينالأشمخاصلأولئك

.بالزكامأصيبواما

تسمىكيميائيةموادالإنسانخلاياتنتج

فيروساتعلىالتغلبفيتساعدوهي،الإنترفرونات

طرقإلىالوصولمنالعلماءتمكنوقدالبرد.نزلات

طريقعنالإنترفروناتهذهعلىيتحصلونتجعلهم

الإشرفرون.انو:.الوراثيةالهندسة

الإنفلونزا.البرد،نزلاتتقرح:أيضاانظر
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يصلإسرائيلبنيأنبياءأحدالسلامعكليهرور،

قبلرسالتهوكانت،السلامعليهداودبنسليمانإلىنسبه

!!رائيلفيإلىاللهبعثه.السلامعليهمريمبنالمسيحميلاد

فيهاشتدوقتفي،عذابهويخوفهم،اللهإلىيدعوهمفقام

منعنيفةموجةإسرائيلبنيعلىوطغتوالفجورالفسق

والداراللهنصواحتىالمادةوطغيان،والتحللالتف!خ

لقيجبابرةظالمونملوكالحكمعلىوتسلط،الاخرة

أذاهممنوناله،ومشقةعنتكلمنهمالسلامعليهزكريا

العظمووهنالشدائد،الأهوالعليهوتوالتالكثير.الشيء

الأذىلتحملطاقةبهيعدولمشيبا،الرأسواشستعلمنه

شيخوختهفىيواسيهبولديعينهأناللهمنفطلبوالخاطر،

وفاةبعدلمريمالكافلزكرياكان.الرسالةتبليغفيويخلفه

دخلكلماوكانخالتها،زوجكانلانه،عمرانأبيها

فيمثلهيوجدلاماالرزقمنعندهاوجدالمحرابعليها

التقيالولدربهمنفطلب،الناسلممائرعندأوالبلد،

هوزكئاغلاماالكبرعلىورزقهدعاءهاللهفاسعتجاب

خالةعمرانبنتأشياعالعاقرامرأتهمناسملامعليهيحيى

ربهوجهولقيبالمنشارنشراالسلامعليهزكرياقتل.مريم

عليه.وسلامهاللهصلواتمرضيا.شهيدا

.النبوةبمالنبى،والرسلالأنبياء:أيضاانظر

-6981هـ،أ138-311)4أحمدزكريا

الجيلمقدمةفىكانمصريوملحنموسيقىأم(.619

النصففيجديدعصرإلىالعربيةالموسيقىنقلالذي

العشرين.القرنمنالأول

الأزهرإلىوالدهوأرلمسلهالقاهرةفيأحمدزكرياولد

منهأبوهأنقذهتشردحياةفبدأبالغناء،لولعهمنهطردلكنه

درويشالشيخإلىالكريمالقرآنوتحفيظهبتعليمهعهدحين

عشرزكريافلازمهأيضا،ملحناكانالذيالحريري

منالكثير،الكريمالقرآنإلىبالإضافة،منهتعلمسنوات

لتتلمذهبالشيخأحمدزكريالقبوقد.الموسيقيالتراث

الأذكارولإجادتهصباهفىوالكتابالمشايخيدعلى

الختلفة.الدينيةوالقراءات

الموسيقيللتراثالخلصينأشدمنأحمدزكريايعد

موسيقيةبعناصرموسيقاهمتطعيمرفضواالذينالعربي

دروي!سيدمثل،أقرانهبعضيفعلكانكماأوروبية

السنباطي.ورياضعبدالوهابومحمدالقصبجيومحمد

منأحدثهمارغمالأولىمومحيقاهسمةهيهذهظلتوقد

آنذاكمصرفىالمعروفةالغنائيةالأشكاللبعضتطوير

التيالكثيرةألحانهفيذلكويتضحوالدور.كالطقطوقة

لحنالتياهسرحياتبلغتوقد،الغنائيللمسرحقدمها

منابتداءمسرحيةوخمسينثلاثحواليأغانيها

ألحانهمنالتطويرعلىوقدرتهتتفئأصالتهكما.ام429

منالكثيرلحنالتيالسينمافيسواءوالمطرباتللمطربين

منطليعةفيويأتي.ذلكغيرأوالمسرحعلىأوأغانيها

بعضالهاقدمالتيكلثومأمالسيدةأحمدزكريالهملحن

أناشوي،شويلىغنيمثل:وأشهرهاأعمالهأعظممن

الوردبمأوقاتهيسعدحبيبى،الهوىأهلبمانتظاركفي

.غلابالهوىصحيحهو،الغرامفيالأولة؟حلم؟جميل

المصالحةبعدلهاقدممااولالأخيرةالأغنيةهذهوكانت

عشرثلاثةحواليامتدتخصومةإثربينهماتمتالتى

وفاته،قبيلألحانمنلهاقدمماآخرأنهاكماعاما،

الذيالتونسيبيرمالشاعركلماتمنإليهاالمشاروالأغنية

والتلحين.الكتابةفىمميزأثنائئامئركرياشكل

السنباطى،دروي!ش،سيد؟كلثومأم:أيضاانظر

التونسي،بمعبدالوهابمحمد،العربيةالموسيقىبمرياض

محمد.،القمبجىبمبيرممحمود

م(.864-هـ،924)زائدةأبيبنزكريا

ابن-هبيرةويقال-خالدزائدةأبيبنزكريايحيىأبو

الكوفى.سعيدأبوالوادعىالهمدانىفيروز،بنميمون

حرببنسماكعنحدثمحدثتابعيالكوفةقاضي

السبيعىإسحاقوأبيعميربنالملكوعبدوالشعبي

ويحىالمباركوابنوشعبةالثوريعنهحدث.وغيرهم

بها.وتوفي،المدائنقضاءتولى.وغيرهمالقطان

لهوليس،الصحابةبعضأدرك،التابعينصغارمنيعد

قالكماالحديثحلوثقةوكان.روايةمنهمأحدعن

أحمد.ال!مام

الأنماري،انظر:الأئصاري.محمدبنركريا

محمد.بنزكريا

زكريا.أبو،معينابنانظر:.معينبنركرياأبو

زكريا.أبو،السراجانظر:.السراجرعرياأبو

زكريا.أبوالفراء،ان!:.الفراءركرياأبو

زكريا.أبو،النووي:انظر.الئوويركريابوأ

زكورميشالام(.-379ا)698ميشالركور،

معهدفىودرس،ببيروتالشياحفيولد.لبنانيسياسي

لمزأولةقويةبرغبةأم139عاممتخرجاالشهيرالحكمة

الصحافة.

والبلاغوالأحوالوالجامعةالنصيرفييحرربدأ

والحقيقة.والإقبالوالإخاء
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العاموفي،الشرقتحريرأمانةأم719عامتسلم

الأخطلامشدعاهأم919وعام.الحريةتحريررأسالتالي

مأ219عامقررتحريرها.فيمعهليسهمالبرقإلىالصغير

المعارضةبلسانالناطقةا!لعرصجريدتهفأنشأالاستقلال

عامشهلاأبوميشالفيهاشاركه.الجريئةمقالاتهوحاملة

الرواجواسعةأسبوعيةجريدةإلىفتحولتام929

الصحافة.لنقابةأميئامرتينانتخب.الأقلامكبارتستقطب

مأ929عامالدستوريةالكتلةعنالنيابيالمجلسدخل

عامللداخليةوزيراعين،أم349عامانتخابهواعيد

قليلةأشهرسوىالمنصبهذافييبقلملكنهأم379

عليه.قضتمفاجئةقلبيةبنوبةلإصابته

(.ينالنصبينماب!د)عمارةالعمارة:انو.الز!رة

زكى.،مباركانظر:.مباركركي

؟م(.؟-؟هـ،)؟-عابدينعبدالرحمنزكية

رميسبادتىفيتفوقتمصريةمعوقةقوىألعاببطلة

ذهبيةإحداهماميداليتينأحرزتفقد.الجلةودفعالرمح

العاشسرةالأوليمبيةالألعابدورةفيفضيةوالاخرى

ذلكبأمريكا.أتلانتامدينةفيأم699عامللمعوقين

الرمحرميمسابقةفيمسبوقغيرإنجازاحققتعندما

العالمىالقياسىالرقممحطمةالأولبالمركزفازتحيث

وهوباسمهاجديدارقماومسجلةالمسابقةهذهفى

الرقمعنسم04مقدارهابزيادةمترا23و04مسافة

كاتاليناالمكسيكيةباسممسجلاكانالذيالسابق

مسابقةفىالثانىبالمركزوفازتمترا.23وهوروزاليس

وتقولأمتار.7و54مسافةسجلتحيثالجلةدفع

إنهابمصرالشيخكفرمحافظةفينشأتالتيزكية

معجداشديدةمنافسةبعدالميداليتينبتلكفازت

الرياضةفيمتقدمةدولمنمعظمهادولة17لاعبات

خاصة.المعوقينورياضةعامة

الزلزاليةالموجاتدراسةهوالزلازلعلم.عكلمالزلارل،

وأالأرضيةالهزاتعنالناتجة(،الصدميةت)الموب

ليتعرفواالموجاتهذهالزلازلعلماءيدرس.الانفجارات

الزلازلوعلم.الأرضتركيبوعلىالزلازلحركةعلى

علىالفيزياءيطبقالذيالعلمأيالجيوفيزياء،منفرع

.الجويوغلافهاالأرضدراسة

الموجاتحركةالزلازلمراسمتسمىأجهزةتكشف

ويستخدم.الزلازلمرسمةانظر:وترصدها.الزلزالية

.الزلازلوقوةموقعلتحديدالقراءاتهذهالزلازلعلماء

فيهاالتحكموربمابالزلازلللتنبؤطرقلإيجاديسعونوهم

مراسمأيفئاالعلماءويستخدم.الزلزالانظر:مستقبلا.

والنفط.المعادنعنالتنقيبفيالزلازل

الموجاتمنها،الزلزاليةالموجاتمنأنواععدةوهناك

التضاغطةالموجاتتنتقل.القصموجاتوالتضاغطية

عبرالقصموجاتتنتقا!بينما،والسائلةالصلبةالموادعبر

عندماالزلزاليةالموجةسرعةوتتفاوت.فقطالصلبةالمواد

دراسةأظهرتوقدالصخور.منالختلفةالأنوأععبرتنتقل

الموادمنطبقاتمنتتكونالأرضأنالزلزاليةالموجات

لبأنيعتقدون،المثالسبيلعلى،الزلازلفعلماء.الختلفة

لأنوالنيكلالسائلالحديدمنيتكونالخارجىالأرض

أوضحتوقد.الطقةهذهعبرتمرلاالقصموجات

لهالقمرأنالقمرسطحعلىوضعتالتيالزلزاليةالمراسم

وصلبة.سميكةقشرة

علىللحصولعديدةطرقاالزلازلعلماءيستخدم

تقنيةففي.الأرضقشرةفيالصخورطبقاتعنمعلومات

الصخورطبقاتعنالصوتيةالموجاتترتدمثلا،الارتداد

تسجل،السطحاتجاهفيالارتدادهذاأثناءوفي.الباطنية

عادةالتقنيةهذهوتستخدمالارتداد.زمنحساسةأجهزة

وأالغازعلىاحتواؤهاالمحتملالصخورأماكنلتحديد

الزيت.

تكتونيةنظريةيؤيدالذيالدليلالزلازلعلماقدم

الخارجيةالأرضقشرةفإن،النظريةلهذهوطبفا.الألواح

متصلة.حركةفيصلبةصفيحةثلاثينحوالىمنتتكون

أقواسالألواحهذهوانزلاقوانفصالتصادمعنوينشأ

والاخاديد.المحيطجةوالحيودوالبراكينوالجبالالجزر

معظمتحدثوالتيالزلازلأيضاالألواححركةوتسبب

انظر:.الألواححوافطولعلىمنهاالرئيسيةالحالات

.القاريالزحف

.الزلازلمرسمة؟الزلزالبمقوةريختر،:أيضاانظر

ذواتمنصغيرأستراليحيوأنالسكريئاكلاقة

إلىتصللمسافةلأخرىشجرةمنالانزلاقيمكنه،الجراب

الأرضعبرويجرييهبطفإنهاضطرماوإذا.متراخمسين

وتكمنالأشجار.منأخرىمجموعةإلىليصلالمكشوفة

رقيقةجلديةأنسجةفيالانزلاقعلىالحيوانهذاقدرة

مقدمةخلفإلىلتصليدبكلالخامسالأصبعمنتمتد

مستطلةأجنحةتكوينشمالطريقةوبهذه،بالأرجلالقدم

ينزلقعندماجسدهبطولمثبتةالحيوانهذايفردهاالشكل

.يجريأو

لحبهنظراالسكريةالزلاقةالحيوانهذاعلىأطلق

المادةبالتهاممغرمفهو.السكريةالأطعمةلأكلالشديد

اسمكريةوالسوائلالأستراليةالأكالحميالألثمجارالصمغية
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ذواتمنصعيرأسترالى

منينزلقوهوالحراب

بممساعدةلأخرىشجرة

!متمتدالتيالأنسحة

يدبكلالحامسالأصح

مقدمةحلفإلىلتصل

.القدم

وكذلكالنباتعصارةأحسائلالماصةالحشراتتفرزهاالتي

لامتصاصالأوكالبتوسأشجاردأسنانهيقرضفإنه

طولا،سم04إلىأصسكريةاالزلاقةحيوانوينموعصارتها.

.وحدهللذي!!سما02منها

شمالفيالحيوانبهايعيشالتيالشائعةالمناطقأكثر

أصفرنوعويعيمش،الجديدةغينياوفيأسمترالياوشعرقي

وشرقيجنوبفيالحيوانهداأقرباءمنالبطهنمنتفخ

قلففي7الحرفشكلعلىممراتبحفرويقومأمشراليا،

الأشجار.منكثير

.القزمالمنزلق:أيضاال!

عامالزلاقةموقعةكانت.موقعةالزلاقلأ،

دولةأيامالمسلمينقواتبينووقعتام860هـ،947

نصارىوبين،تاشفينبنيوسفبقيادةبالمغربالموحدين

قشتالة.ملكالسادسألفونسوبقيادةالأندلسشمافي

الإسلاميةالبلادانقسمت:الآتيإلىأمعبالهاوترجع

الطوائفبدولعرفتصغيرةدويلاتإلىايلأنددسية

بالأندلس.الأمويةالأسرةادولة!عقوطبعدوذلك

لامستردادأصشمالانصارىأغرىمما،أغوضىاو!عادت

إمرتهتحتوحدقدالسادسأغونسوأوكانالأندأس!.

الطوائف!،ملوكإليهوا!عتمال،وقشتالةوليونأ!شوريا

تلوواحداتدميرهمعلىأعانتهإتاواتمنهموجمع

،أمء80هـ،478سنةطليطلةعلىوثبحتىالآخر،

أ!عبانيا.فيالمسلمينأفزعمما

ملكعبادبنبالمعتمدألفونسوامشخفافتجاوزعندما

ضدفنجدوه،المغربفيبالمرابطينا!عتنجدالحد،أثسبيليا

الدينى.للواجباستجابةألفونسو،عدوه

المجاهدةالجيوشالمرابطينزعيمتاشمف!تبنيوسفقاد

كار!ن،أوراضينالطواثفملوكإليهوانضما.بنفسه

معركةودارت،الزلاقةيسمىموضععندبألفونسوفالتقى

خمسيننحوعددهالبالغألفونسوجيشفيهاابيدرهيبة

منالخمسمائةبلغقليلعددمعنفسهألفونسوينجلمألفا،

الألفس.لشة!إلافرسانه

بلنسية،المسلموناستردأنالموقعةهذهنتائجمنكان

الطوائف،ملوكتاشفينابنوخبر،سرقسطةحصاروفكوا

الإسلاميالشرقفقهاءلبثوماجميعا،بهمثقتهفذهبت

إلىالأندلسضمبعدمعهدهمنأحلوهأنوالأندلس

إلىالأمنيعيدبأن-للهإرضاء-عليهأوجبوابل،ملكه

لحكمالأندلسإخضاعفيوشرعفوافقالبلاد،هذه

هـ،594وام090هـ،483عاميب!تالمرالطين
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أنفسهمالمرابطونانغمسحتىطويلةفترةتمضولم

ملوكأيامحالتهاإلىالأندلسفعادت،والظلمالترففي

الأندلس.علىالموحدينلاستيلاءمبرراوكان،الطوائف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

دولة،الموحدينالحاسمةالمعاركالصليبيةالحروب

تاشفينب!يوسفعبادلنالمعتمدالإسلاميةالفتوح

ريحتا،المغر!دولة،بطديئالمرا

بياضيعتبر.الجيليتشبهوهلاميةلزجةمادةاكلال

ينتمي.بالالبومينأيضاويعرفأشكالها،أشهرالبيضة

أنظر:.بالبروتيناتالمعروفةالأغذيةصنفإلىالزلال

أما.أوفالبومينباسمأيضاالبيضةبياضيعرف.البروتين

الزلالأمابلاكتالبومين.فيعرفاللإنفيالموجودالزلال

أكثرويكون،الألبومينبمصلفيعرفالدمبمصلالموجود

فيأيضاالزلالويوجد.الدممصلفيالبروتيننصفمن

الكربونمنالزلالويتألف،الخضراواتبعض

.والرصاصوالأكسجينوالنيتروجينوالهيدروجين

وعندما.صلبةكتلةإلىيتصلبالزلالتصخينعند

وأكثفالةالإناءقاعفييترممبفإنهسائلمعيسخن

ولهذا.غريبةموادعلىتشكلهماعندطفاوةيشكل
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إلىالقهوةترويقيريدونعندماالطباخونيلجأالسبب

عمليةفيالزلالياتوتستخدمإليها.زلالهاأوبيضةإضافة

التصدير.كيميائياتتصنيعوفىالصناعيالصبغ

البيض.؟الدم:أيضاانظر

مفاجئةوزحزحةأنكساربسببالأرضاهتزازاككال

الخارجية.الصخريةالأرضقشرةمنعريضةلقطاعات

تصيبالتىالهائلةالقوةذأتالأحداثأعظممنوهو

كمياتعنيفزلزاليطلققد.مرعبةنتائجولهاالأرض

الذريةالقنبلةأطلقتهماقدرمرةألفمائةتعادلالطاقةمن

تغييرإلىالزلزالأثناءالصخورحركاتتؤديوقد.الأولى

حدوثإلىالزلزاليؤديأنيمكنكماالأنهار.مجاري

وفقدانكبيرخرابإلىبدورهاتؤديأرضيةانزلاقات

المحيطمياهتحتتقعالتيالكبيرةالزلازلوتسبب.أرواح

تسمى،مدمرةعظيمةبحريةأمواجمنسلاسلنشوء

السواحل.تغرقالسناميةالأمواج

منكثيراإنبل،مباشرةغالباالناسالزلازلتقتللا

الأجسامسقوطعنتنتجالزلازلأثناءوالإصاباتالوفيات

ويعتبر.الأخرىوالمنشآتوالجسورالمبانيأنهيارأتوعن

الكهرباءأوالغازخطوطتحطمجراءمنالنيراناشتعال

فيام99"عامزلزالسببهالذيالدمارمنيخففأناللهيدعوشخصالييمفإلى.الطبيعةفيالمدمرةالهائلةالقوىأعظمبيرمنالزلازل

الولاياتفيبكاليفورنيا-أندرياس!ادصدعامتدادطولعلىالصخورزحزحةس!بباتحاههغيرقدجدولمحرىيرىاليساروإلىإيراد.

مدمرا.زلزالأتحدتأنالزحزحةهذهمثلوبمقدور.المتحدة
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الموادتناثريعتبركما.الزلزالأثناءيحدثآخررئيسياخطرا

يقوم.بالإلخطورةأمرااشلازلأثناءالخطرةالكيميائية

المناطقأماكنمعظمفيوالمهسدسونالأراضيمخططو

إعمارومشاريغجديدةإسكانمشاريعبتصميم،الزلزالية

تدميرمنالإقلالبهدفوالسدودالجسورإقامةمثل

.الزلازلوقوععندالأرواحاوفقدانوالإصاباتالممتلكات

وعلىالصخور،تكسرمقدارعلىالزلازلقوةتتوقف

الصلبةالأرضهزالقويةالزلازلوبمقدورزحزحتها،مقدار

فإنالصغيرةالزلازلوخلال.شاسعةمسافاتإلىبعنف

مروريسببهالذيالاهتزازيتعدىلاقدالأرضاهتزاز

.كبيرةشاحنة

كلواحدةمرةمنأقلقويزلزالالعمومفىيقع

زلزالآأربع!تحواليعامكاىالأقلعلىويقع.سنتين

يقعكما.العالممنأماكنفيدمارايحدثالقوةمتوسط

صغيرزلزالألفخمس!تإلىأربعينمننحوعامكل

دمار.إلىتؤديأندونبحدوثهاالإحساسيمكن

الزلزاليبدأكيف

.الصدوعامتدادطولعلىالزلازلمعظمتقع

الخارجية،الأرضقشرةصخورفييحدثكسروالصدع

الأخرىعبرالواحدةصخريةقطاعاتتنزلقحينمايحدث

صخورضعفمناطقفيالصدوعوتكون.متكررةبصورة

بعضلكن،الأرضسطحتحتومعظمها،الأرض

بالولاياتكاليفورنيافىأندرياسسانصدعمثلالصدوع

وتؤدي.الأرضسطحفوقيشاهدالأمريكيةالمتحدة

منكبيرةكتلالتواءإلىالأرضعلىالمطبقةالإجهادات

التواءيبينوعندما.الصدعامتدادطولعلىالصخر

متجزئاوينهاريتكسرالصخرفإن،الأقصىحدهالصخر

اهتزازإلىبدورهيؤديالذيالأمرجديد،وضعإلى

زلزالي.

وتسمى.ايلأرضسطحتحتعميقةعادةالزد!زلتبدأ

أولآعندهاالصخورتنكسرالتيالأرضداخلفىالنقطة

للزلزالالباطنىالمركزأيضاتسمىكماالمركز،أوالبؤرة

عمقعلىالزلازلمعظمبؤرةتقع.العميقةالزلزالبؤرةأو

نأمنرالىغموذلححس!إلأرضتحتكم07منأقل

تحتكم007عمقعندتكونالمعروفةالبؤراتأعمق

،س!إلأرضمنالمقابلةالنقطةوتعسمى.الأرضسطح

السطحيةالزلزالبؤرةالزلزالبؤرةفوقمباشرةتقعالتي

بالاهتزازعادةالناسويحس.السطحيالزلزالمركزأو

السطحية.الزلزالبؤرةمنبالقربللأرضالأكبر

شقهيئةعلىالزلزالبؤرةمنالصخرفيالكسرينتشر

علىالكسرانتشارسرعةوتتوقف.الصدعطولعلىيمتد

السطحيةالرلزالؤرة

منكميةمطلقةوتتزحزحالصحورتم!صسرعدماالزلازلتحدث

النقطةوتسمى.السيزميةالموجاتتسمىدبد،تشكلفىالطاقة

المقطةوتسمى.البؤرةلآ،أرالصخورديهات!صسرالتىالارضداحل

بؤرةالرلزالبؤرةفوقمباشرةتقعالتيالأرصسطحم!المقابلة

السطحية.الزلزال

تضاعطةموجةمتصاغطات6

سساهـتمددات

قص!وحة

لص!وحة

رايلى!وحة

تشقل.متعددةبطرقالصخورعبرتسقلانحيفةالسيزمةاللوجات

وعندماوتمديدها.الصخورلضغطالأرضعرالتفاغطيةالموجة

الأمامإلىالصخورلتحريكالأرضعبركدلكالقصموجةتضر!

عبرلفموجةوتنتقل.بشدةالمبالىتهزاحسطح،اوعلىالحل!وإلى

فتنتقلرايلىموجهأمالآحر.جان!منالأرضاوتحركالأرضسطح

البحر.موجمثلطاويةالأرضسطحع!الصحورعرأيضا
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فىكيلومتراتثلاثةحواليتبلغوقدالصخرطبيعةعلى

وبهذا.قوياخرصخرأيأوالجرانيتصخرفىالثانية

كم056علىيزيدماإلىيمتدقدكسرافإنللسرعةالمعدل

امتدادولدى.دقائقثلاثمنأقلفيواحداتجاهفي

الصخرمنكتلتسقطفقد،الصدعطولعلىالكسر

الجانبعلىالصخرتحتوتهبطالصدعجانبيأحدعلى

أنهاأوفوقهاصاعدةتتحركأنهاأو،الصدعمنالاخر

عليها.متقدمةتنزلق

الزلزالينتشركيف

يطلقبعنفالصخورانكسارفإنما،زلزاليقععندما

أهتزازاتهيئةعلىالأرضخلالتنتقلالطاقةمنكميات

السيزميةالموجاتتنطلق)سيزمية(.زلزاليةموجماتتسمى

فإنهاانطلاقهاولدى،الاتجاهاتكلفيالزلزالبؤرةمن

كلماأقلبصورةتهتزالأرضفإنولهذاتدريجياتضعف

.الزلزالمركزعنابتعدت

السيزمية:الموجاتمنرئيساننوعانهناك

تنتقل.سطحيةموجات2-باطنيةموجات-ا

باطنخلالالأسرعالموجاتوهيالباطنيةالموجات

عبرالأبطأوهيالسطحيةالموجاتتنتقلبينماالأرض

.الأرضسط!ح

معظمحدوثفىسبباتكونتكادالباطنيةالموجات

الباطنية:الموجاتمننوعانوهناك.الزلزاليالدمار

تنتقلحينماقص.موجات2-تضاغطيةموجات-أ

جسيماتتحركإلىتؤديفإنهاالأرضخلالالموجات

الصخرالتضاغطيةالموجاتفتدفع.مختلفةبطرقالصخر

والأبنيةالمبانيوتمددانكماشإلىوتؤدي.وتسحبه

منينزلقتجعلهأوالصخرالقصموجاتوتلوي.الأخرى

الموجاتفتنتقل.المبانيتهزأنهاكمااخرإلىجانب

موجاتأما،والغازاتوالسوائلالجوامدخلالالتضاغطية

فقط.الجوامدخلالتنتقلفإنهاالقص

أكثرسيزميةموجاتالتضاغطيةالموجاتتعتبر

ولهذا،بعيدةنقطةإلىالوصعولفيالأسبقوهيسرعة

القصموجاتأما،الأوليةالموجاتأيضاتسمىفإنها

الموجاتتسمىفهيولهذامتأخرةوتصلببطءفتنتقل

الثانوية.

أكبربسرعةالأرضأعماقفيالباطنيةالموجاتتنتقل

تنتقلفمثلا.الأرضسطحمنبالقربسرعتهامن

بسرعةكم25عنتقلأعماقعندالتضاغطيةالموجات

8.3بسرعةالقصيةالموجاتتنتقلبينما.كم/ثانية8.6

بسرعةأكم/000عمقعندالموجاتتنتقل.كم/ثانية

العادية.سرعتهامنالضعفونصفضحفاتعادل

مسؤولةبطيئةطويلةموجات.السطحيةالموجات

لاوهيبطيء.صخرياهتزازمنالناسبهيحسعما

مننوعانوهناكطفيفا.خراباتسببوإيمادماراتسبب

السطحيةلفموجاتا-:السطحيةالموجات

بصورةلفموجاتتنتقلى.السطحيةرايليموجات2-

لاخر.جانبمنالارضوتحركالأرضلممطحخلالأفقية

كأمواجيموجالأرضسطحتجعلفإنهارايليموجاتأما

كماثانية،4.4بسرعةالمثاليةلفموجاتتنتقل.المحيط

وقد.كم/ثانية7.3بسرعةالأبطأرايلىموجاتوتنتقل

الفيزيائيينمناثنينباسمالموجاتمنالنمطانهذانسمي

توقعااللذانرايليولوردلفأوغسطسهماالبريطانيين

،أم885عامىوذلكرياضيةبطريقةالموجاتهذهوجود

التوالي.علىأم119

الزلازلتسببهالذيالدمار

المبانىالزلازلتدمرقدالدمار.الزلازلتسببكيف

تدمرقدأنهاكماالأرضيةوالأبنيةوالسدودوالجسور

ما،صدعمنبالقربيحدث.الطبيعيةالمظاهرمنالعديد

الارضقشرةمنكبيرةصخريةكتلوزحزحةإزاحةعملية

الأرضاهتزازعمليةوكذلكالصدعيالانزلاقوالمسماة

أما.والانهياراتالدمارتسببانالسيزميةالموجاتبسبب

معظمفيسببايكونالأرضاهتزازفإنالصدععنبعيدا

مياهتحتتقعالتيالزلازلتتسببقد.الحاصلالدمار

المناطقفوقتطغىزلزاليةبحريةأمواجنشوءفيالبحر

الانهياراتمثلالأخرىالزلازلمخاطروتشمل.الساحلية

الأشجار.واقتلاعالأرضوانخسافالصخرية

جانبيعلىالصخورتزحزحقدالصدعي.الانزلاق

وفيأمتار.لعدةتتحركأنهاأيالزلزالأثناءبلطفالصدع

هيالأرضعمقفيالموجودةالصخورفإنالحالاتبعض

الموجودةللصخورحركةأيةتحدثولافقطتزحزحالتي

أمتارستةلعلوفجأةالأرضترتفعقد.الأرضسطحعند

أرضىتركيبكليلويقدجدا.كبيرزلزالفيأكثرأو

تؤديوقدأجزاء.إلىبقوةيتخلعأنهأوللصدعمزامن

تفككإلىأماكنهامنالمزاحةأوالمزحزحةالأرضيةالكتل

يسببالذيالأمرما،منحدرامتدادعلىوالصخورالتربة

الصدعيالانزلاقأنإلىبالإضافةهذا.أرضيةانزلاقات

والأجساموالبحيراتالأنهارضفافتحطمإلىيؤديقد

.فيضاناتمسبباالأخرىالمائية

منالأرضيةترلإلأبنيةإلىيؤدي.الأرضاهتزاز

فجأةوانخفاضهاارتفاعهاإلىيؤديكمالاخرجانب

فوقمنالمبانيتنزلقوقد.بعنفتحركهاإلىوكذلك

وتتشقق.تهتزأووتنهارقواعدها
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التدميرقوةزيادةإلىايرسالةتسمىعمليةتؤديقد

الرطبة.الناعمةالتربةذاتالمناطقفيوذللثالزلزالي

اهتزازبسببالترلةتسلكحينماالإسالةعمليةوتحدث

سلوكهامنأكثرسائلكجسممؤقتاسلوكاالأرض

فوقجسمكليغوصانيمكنوهكذا.صلبكجسم

قدكما.الرطبةالطريةالأرضداخلفىالسائلةالتربة

طامرةالمنخفضةالمناطقباتجاهوتسيلالمميعةالتربةتطفح

مسارها.يعترضماكل

هائلادفعاالمحيطقاعزشلةتعطي.السناميةالأمواج

أكثرأوواحدةتبنىالأحيرةوهذه.لهاالمجاورةالبحرلمياه

سنامية.بحريةأمواجاتسمىالمدمرةالكبيرةالأمواجمن

يسميهاكماالبحريةالسيزميةا!لوجاتباسمأيضاوتعرف

التسميةهذهالعلماءويعتبر،المديةالأمواجالناسبعضر

ظاهرةعنتنتجلاالأمواجهذهلأنصحيحةغيرالأخيرة

أكثراسشاميةالبحريةالأمواجارتفاعيبلغقدوالجزر.المد

قربالضحلةالمياهإلىتصلعندماوذلكمتراثلاثينمن

المفتوحالمحيطفىالسناميةالبحريةالأمواجتتحرك.الشاطئ

ألانتقالتستطعوهى.كماس8079-00تبلغبسرعات

أغليل.اإلاحجمهامنينقصأندونبعيدةمسافاتإلى

آلافبعدعلىالساحليةالمناطقفوقتفيضوهي

.الأمواجهذهمصدرمنالكيلومترات

أثناءالأرضيةالأبنيةتنهار.الأرضيةالتراكيبمخاطر

إلىصلبةكانتأوجدا،ضعيفةكانتإنوذلكالزلزلة

الكبيرةالقوىأماموالصمودالثباتمعهاتستطيعلادرجة

فوقالمباليتهتزفقدلهذهوبالإضافةالصخور.علىالمطقة

بعضا.ببعضهاوتتتصادمواسعةمساحات

الممت!صاتوتدميرالوفياتفيرئيسياسبباالنارتعتبر

خطوطالزلزالدمرماإذاالنيرانتنشبوقد.الزلازلأثناء

والكهرباء.الغاز

منواحداأم609عامفرانسيسكوسانزلزاليعتبر

بسببوذلكالمتحدةتارلإلولاياتفىالكوارثأسوأ

.الزلزالوقوعبعدأيامثلاثةلمدةبقوةاتقدتالتيالنيران

مواداندلافالزلزالأثناءالأخرىالخاطرتشمل

وطوبالأشجاركفروعأجساموسقوطسامةكيميائية

الصحيالصرفخطوطتتحطمقدكما.المبانىوزجاج

وقد.العذبةالشربمياهمصادرإلىالمجاريماءوينساب

والتيفوئيدأعوليرااالنقيغيرالماءهذامثلشربيسبب

.أخرىخطيرةوأمراضاوالدوسنتاريا

الاتصالووسائلالكهرلائيةالقدرةوتوق!تعطل

تعيقالزلزالوقوعبعدالحاصلةوالنقلالانتقالوعمليات

يؤديالذيالأمر،الإسععافوسياراتالإنقاذفرقعمل

الأعمالمكاتبإنثم.والإصاباتالوفياتمنمزيدإلى

الأمرومواردها،سجلاتهاتفقدقدالحكوميةوالمكاتب

الكارثة.بعدواللإغاثةالانتعالقعملياتيبطئالذي

وكيفتبنيأينمعرفة.الزلزاليالدمارحجمتقليل

تقليلفيتساعدالزلازللوقوعالمعرضةالمناطقفى،تبني

وكذلكالزلزالوقوععندالممتلكاتودمارالوفياتعدد

منعفيأيضايساعدزلزألوقوععندتفعللماإدراككفإن

.أ!فياتواالإصابات

التىالمناطقوتحديدتعريفالعلماءيحاول.تبنيأين

وهم.الزلزالوقوعلدىكبيردمارمنتعانيأنيحتمل

الصدوعتو!%ماكنخرائطويطورونينشئون

تعرضتأنسبقالتي)المناطقالفيفانومسطحات

للتربة.تميعأوارضيةلانزلاقاتالمعرضةوالمناطق(للفيضان

التيالأرضمنالمواقعيحددونالعلماءفإنوكذلك

استعمالاتمخططوحدد.سابقةلزلازلتعرضت

الأرضمنمناطقالخرائطهذهعلىبالاعتمادالأراضى

إنشاءمنالتحذيرفىساعدالذيالأمر،آمنةغيراعتبرت

لضربالمعرضةالمناطقهذهفىآمنةغيرأبنيةوإقامة

.لزلازلا

مقاومةأبنيةلبناءطرقعدةالمهندسونطور.تبنيكيف

التعقيدإلىالمتناهيةالبساطةمنتقنياتهموتتراوح،للزلازل

!!

......أزءن.....-..............."..............*

قصوعمودقصحدرادمتلتراكيبعلىتحتويللزلازلمقاومةبناية

كما.أطصدماتماصاتتعملقاعديةوعوارأط!تقا!وتدعيممركزي

نأدونالمبنىبترنحيسمحلالمبىيحيطحفر()أوحندقوحودأن

يحهار.



المبانيفىالمسلحالأسمنتاستخدامتقنيةتشملماهلحد

قوأعدهاإلىالمبانيتثبيتالحجموالمتوسطةالصغيرة

جدرانتسمىداعمةبجدرانوتزويدهاالمعدنيةبالقضبان

المسلحالإسمنتمنالمشيدةالقصجدرانتساعدقص.

وفيالبناءتقويةفى(معدنيةقضبانمتضمنا)إسمنت

إقامةتشكلالصخرعلىالمطبقةالقوىأمامالصمود

سلمبئرأومصعدنفقحولمبنىوسطفيقصجدران

الجدرأنتسليحويمكن.المركزيالقصعموديسمى

ا!لتقاطع.التدعيمتسمىتقنيةفيمائلةفولاذيةبدعائم

باسحتخدامأيضاالحجممتوسطةالمبانيالبناءونيحمي

المبنىجسمبينتوضعالصدمةامتصاصعلىتعملأجهزة

وهي،القاعديةالعوازلالأجهزةهذهتسمى.وقواعده

الفولاذمنمتعاقبةطبقاتمنمصنوعةسناداتعنعبارة

العوازلتمتص.الصناعيكالمطاطمرنةمطاطيةومادة

هذهالعوازلوجودلولاوالتيالجانبيةالحركةالقاعدية

للمبنى.كبيرادمارالسببت

ناطحاتلإقامةخاصةبناءطريقةأستخدامميلنم

فيوبأمانعميقاتغرزأنويجب.للزلازلمقاومةسحاب

المسبالحديدمنشمبكةأستخداميلزمكما،الأرض

ناطحاتفىالمستعملةتلكمنقوةأكثربوصلات

إلىومرنةقويةالناطحاتلجعلوذلكالعاديةالمسحاب

.الزلازلأمابمالصمودمعهاتستطيعدرجة

الأخرىوالتراكيبوألاثاثالثقيلةالادواتتثبت

الأخرىالعملوأماكنوالمدارسالمنازلفيالموجودة

وعلىامنبالقربالزلازلمعظمتحدثالزلازلتحدثأين

اخلالفيوقعرئيسازلزالأالحريطةعلى

595الزلزال

وأالسقوطمنلمنعهاوذلكالزلازللمقاومةالمصممة

خطوطتسليحيجبكما.المبانيأهتزازلدىالانقلاب

تحطمهالمنعوذلكللانثناءقابلةخاصةبمفاصلوالغازالماء

.الزلزالوقوععند

.الزلزاليقععندماحيويأمرهي.السلامةاحتياطا!

إطاراتتحتيقفوابأنأنفسهميحمواأنالناسفبمقدور

رشماوالمقاعدالمناضدتحتويختبئوايزحفواأوالأبواب

المبانىصخارجإلىيخرجوأألاوعليهم.الزلزاليتوقف

تماما.الاهتزازشوقف

حتىالبالغةالاحتياطاتامشخدامعليهمشعينأنهكما

عديدةبزلازلالكبيرالزلزاليتبعقد.الزلزالتوقفبعد

بعيذايبقواأنالناسوعلىتوابعأوروادفتسمىصغيرة

أنهاإذالدمارأصابهاالتيوالتراكيبوالنوافذالجدرانعن

يكونونالذينالناسوعلى.زلزاليةتابعةفىتنهارقد

عنبعيدايتحركواأنالزلزالوقوععندالمبانيخارج

وخطوطوالمبانيالشديدةوالمنحدراتالعاليةالأشجار

كبيرمائىجسممنبالقربكانواوإن.الكهربائيةالقدرة

مرتفعة.أرضإلىالانتقالفعليهم

ولماذاالزلازلتقعأين

القاريةالصفائححركيةتدعىنظريةالعلماءطور

هذهوحعسب.الزلازلمعظموقوعسببتفسروهي

عشرحواليمنتتألفالخارجيةالأرضقشرةفإنالن!ية

أصغرصفيحةعشرينوحواليصلبةكبيرةصفائح

الأرضقشرةمنقطاعمنصفيحةكلتتألفحجما.

نقطةكلوتمتل.الأرضقشرةتشكلالتيالقاريةالصفائححدودمتداد

الماضية.سسةلثلاتير
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الزلزال695

قدالأرصسكتلتالىترى(اليمين)إلىالعاديالصدعو!ي.الرلارلمعطمالصدعلاسمالمعرو!الأرصتحركيسب!الصدوعأنماط

السقوطدونحبالترتسمحكتلتينتصادميرى(الوسط)فيالمع!صساصدعاو!ى.أسفلإلىإحداه!اوسقطتتباعدتا

بعص.علىلعضهادأممتكاالراغتاجسار(اإلى)المضربىالالزلاقالصدعو!ى.الأخرىاتحتاهما!!واروطع

مضربيانزلاقىعمدعمعكوسصدععاديصدع

منسميكةطبقةهووالأخير.الأرصوشاحمنوجزء

ويطلق.الأرضقشرةتح!يقعحارصخريمصهور

مإلجزءالأرضقشرةمنالطبقةهذهعلىالعلماء

تتحرك.الصخريالغلافاسمالوشاحمنالعلوي

وهوالانسيابنطاقفوقبطيئةدائبةحركةالصفائح

فىتوجدالطريالناعمالحارالصخرمصهورمنطبقة

معتتصادمقدفإنها،الصفائحتحركولدى.الوشعاح

تنزلقأنهاأوبعضعنبعضهاتتباعدأنهاأوبعضابعضها

.ال!خرىفوقإحداها

حدودعلىالصخورإجهادإلىالصفائححركةتؤدي

حولصدوعنطاقوتشكيلببعضبعضهاالصفائحالتقاء

علىمامكانفيالصخورتحشرقد.!ذهالصفابحدود

عندالانزلاقتستطيعلابحيثالصدوعبعضامتدادطول

الواقعةالصخورفيجهديتولدوه!صذا،الصفائحتحرك

علىوزحزحتهاتكسرهاإلىيؤديالصدعجانبىعلى

علم.الصخور،تشكلان!:.زلزالهيئة

عاديةصدوعأ:الصدوعمنطرزثلاثةهناك

في.مضربيةانزلاقيةصدوع3-معكوسةصدوع2

فيالحاصلالكسرينحدروالمعكوسةالعاديةالصدوع

أسفلأوأعلىإلىالصخورتتحرككماأسفلإلىالصخر

الصخركتلةتنزلقالعاديالصدعوفىالكسر.طولعلى

الصدعفيأما.أسفلإلىالكسرمنالعلويالجانبفي

العزمويقيس.الزلزالىعزمهاعرفوالتيأم229عامممذوقعتالتىالكبرىالأرضيةاالزلارلالحدولهذايمتمملالأرضيةالزلارل

الرلزالي.للقدرريخترمقياسيقيسهامماأكترلدقةالكبرىالزلارلالرلزاليا!كبرى

الزلزاليالعزمالموقعالمسةالزشالىالعرمالموقعاصعشةا

0.9روسياكامشاتكاليجريرةشهام5.8529تشيلىوسطأم229

أ،!ألوسيانحزرام5.8579رومياكامشاتكافىحزيرةشبهم2391

1.8مابحولياعر!حموبأم9.7579اليابانكاشوفيسهلم2391

3.8حزركوريلم1.85891المكسيكحالسكوفيأم329

5.9تشيلىحنو!ام4.8069اليابادمنأغر!باالهادئالمحيطقاعام339

5.8حرركوريلأم5.8639م!إلدولمجسيابحرلاسدابالقربقاام389

2.9آلاسكاحزرام2.8649حريرةقر!لتحبهالهاد!ئىالمحيطقاعأم389

7.8حزرألوشيارم65191ألاسكا

2.8م!الياسانلالقر!الهادئالمحيطقاعأم1.8689أجابانافيالجوليةهمشوم4491

3.8إلدوليسيافيسومماوا،حريرةام1.8779اليابانسبالقربالهادئالمحيطقاعأم469

2.8جريرةمىلالقر!الحنوىالهادئالمحيطقاعام18.989اكبريطاليةكولومافىتارلوتالم!!ةجزرام949

أستراليافىماكووري.68الهمدفىبراديقأرولاتشلم0591

5.7المتحدةالولاياتكاليفورنيا،أم5.7199التيبتهضبةحنو!شرقأم519

5.7مارياناحزر،عوامام1.8399اليابانهوكايدوفي،حزيرة-أوكيتوكاشىأم529



795لالزلزا

مضغوطاالصدعجانبيعلىالصخرفيكونالمعكوس

كتلةانزلاقإلىتؤديالضغطقوىوإنكبير،بشكل

إلىالسفلىالصخركتلةرميوإلىأعلىإلىالعلياالصضر

تنزلقأومستقيماالكسريمتدالمضربصدعوفي.أسفل

بإزاءمنهاالوأحدةالكسرامتدادعلىالصخريةالكتل

أفقي.بشكلالأخرى

حدودعلىالصدوعنطقفيالزلازلمعظمتقع

الصفائح،بينالزلازلالزلازلهذهمثلوتعرفالصفائح

جسمداخلفيالأخرىالزلازلبعضتقعكما

داخلالزلارلالحالهذهفيوتسمىذاتهاالصفيحة

الصفيحة.

منثلاثةأنماطامتدادعلىوتقع.الصفائحبينالزلازل

قيعاناتساعحيد-1:وهيالقاريةالصفاخحواف

تحولية.صدوع3-الغوصنطق2المحيطات

قاعفيأماكنهى.المحيطاتقيعاناتساعحيد

مبتعدةصفائحتتحركحيثما،العميقةالمحيطاتأحواض

عنبعضهاالصفائحانفصاللدىبعض.عنبعضها

وتنحشرالوشاحمنالقادمةالساخنةاللابةتصعدبعض،

محدثةوتتشققوتتقلصتدريجيااللابةتبرد،الصفائحبين

عادية.صدوعاالمتشكلةالصدوعمعظموتكون.صدوعا

وتنزلقالصخرمنكتلتتكسرالصدوعامتدادطولوعلى

وتحدثالمحيطقاعفيالجبليةالحيدعنبعيداأسفلإلى

المحيطيةالجبليةالحيدمنبالقربالصفائحتكونزلزالآ.

بعديبردلمساخنا،الصخريكونكماوضعيفةرفيعة

فإنهالأسبابولهذهما.حدإلىللانثناءقابلامرنايزالولا

معظموتكونالصخر.فيكبيرةإجهاداتتتشكللا

ضحلةالمحيطاتقيعانحيدمنبالقربتقعالتيالزلازل

العنف.بالغةإلىمتوسطة

تدفعحيثصفيحتينتصادمحدودالغوصنطق

تسمىعمليةفىأخرىصفيحةحافةتحتصفيحةحافة

هذهعلىالكبسقوىوبسبب.الاندساسأوالغو!

صدوعاتكونالحادثةالصدوعمنالعديدفإنالنطق

غوصنطقفىالزلازلمن08%حوالييقع.معكوسة

الحاملةالصفائحأسفلالهادئالمحيط(تحيط)أوتحلق

برودةالأكثرالمحيطيةالصفائحانسحاقسسبب.للقارات

عظيمةإجهاداتالقاريةالصفائحتحتللتكسروالقابلة

.كبيرةعالميةزلازلهيئةعلىتنطلق

عمقعلىغوصنطقعندالعالميةالزلازلأعمقتقع

ساخناالصخريكونالعمقهذاوتحتكم،007حوالى

.زلزالوإحداثفجأةتكسرهيمكنلابحيثولزجا

الوأحدةالصفائحانزلاقأماكنهي.تحوليةصدوع

هناكمضربيةانزلاقصدوعوتقعأفقيا،الأخرىإزاء

الصدوعطولعلىالواقعةالزلازلتكونقدأيضا.

علىالزلازلعمقأوبكبرتكونلالكنها،كبيرةالتحولية

.الغوصنطق

سانصدعهوشهرةالتحوليةالصدوعأعظمأحد

صفيحةحركتالتيالانزلاقاتحدثتحيثأندرياس

صدعويعتبر.الشماليةأمريكاصفيحةفوقالهادئالمحيط

فيسببالهالمصاحبةالأخرىوالصدوعأندرياسسان

،أندرياسسانانظر:كاليفورنيا.فيالزلازلمعظم

صدع.

فلكبيرةولاشائعةليمست.الصفائحداخلالزلازل

أكبر.الصفائححدودطولعلىتقعالتىالزلازلتلك

الصفائحبينالزلازلمنمرةمائةأصغريكونالزلازلهذه

.الكبيرة

المناطقفيالوقوعإلىالصفيحةداخلالزلازلتميل

نأالعلماءويعتقد.الصفيحةداخلمنالهشةالضعيفة

علىتطبقإجهاداتعنتنتجالصفيحةداخلالزلازل

داخلوالضغطالحرارةتغيراتجراءمنالصفيحةداخل

علىموجوداالإجهادمصدريكونقدكماالصخر،

إلىالإجهاداتهذهتؤديقدبعيدا.قاريةصفيحةحدود

العاديةالصدوعامتداداتطولعلىزلازلوقوع

المضربية.الانزلاقوصدوعوالمعكوسة

الزلازلدراسة

أجلمن.الزلازلمواقعوتحديدوقياستسجيل

تسجيلآلةالعلماءيستعمل،الزلازلومواقعقوةتحديد

مسجلويزود)سيسموجراف(.الزلازلمرسمةتسمى

تستطيعالزلازلمقياستسمىحساسةبلواقطالزلازل

السيزميةالموجاتعنالناجمةالأرضحركةرصد

مؤشراتبعضتكون.والبعيدةالقريبةالزلازلمنالصادرة

واحدحدودإلىالأرضحركةرصدعلىقادرةالزلازل

.الزلازلمرسمةانظر:السنتيمتر.منمليونمائةمن

فيالسيزميةالأرضحركاتالزلازلعلماءيقيس

الشمالمن2-لأسفلأعلىمن-أ:اتجاهاتثلاثة

لاقطاالعلماءويستعمل.للغربالشرقمن3-للجنوب

حركةاتجاهاتمناتجاهكللتسجيلمنفصلاحساسا

.الأرض

حجمتعكسمتموجةخطوطاالزلازلمسجليصدر

برسمهاالموجةوتسجل،تحتهتسريالتيالسيزميةالموجات

وعرضهابتخزينهاأوتسجيلشريطعلىأوورقعلى

الالية.بالحاسبات

منالزلزاليللقدرالموضعىريخترمقياسيكونقد

هذاطوروقد.الزلازلشدةلقياسيستعملماأحسن



الزلزال895

واحسمحلة،رلزالعنالماحمةالدسدلاتبفحصتقومالزلازلعالمة

الزلارل.مرسمةتسمىآلةلواسطه

تشارلزالأمريكيالزلازلعالمأمء39عامالمقياس

حركةريختربمقياسالمعروفالمقياسهذايقيسريختر.

رقمبمقدارزيادةكلوتعني.الزلزاليسببهاالتيالأرض

نأالزلزالىالقدرمقياسعلى)تدرلبراحد(واحد

نأ،ذلكمثالضعفا.32تبلغزلزاليطلقهاالتىالطاقة

23يطلق-درجات!مبعمقدارهزلزألىقدرذازلزالأ

مقدارهزلزاليقدرذوزلزاليطلقهاالتيالطاقةمنضعفا

زلزالايعتبر2منأقلمقدارهوزلزال.درجاتست

علىإلايحصللابهالإحساسأندرجةإلىخفيفا

بلغزلزالىقدرذازلزالأأنكما.فقطالزلازلمؤشرات

المباني.منكبيراعددايدمرأنيم!شدرجاتسبع

رقمنقصانكلعندأضعافبعشرةالزلازلقدرويزداد

الزلزالي.للقدر)ريختر(مقياسفي)تدرلبراحد(واحد

تعادلستالزلزاليالقدرذاتالزلازلعددفمثلا،

انظر:70الزلزاليالقدرذاتالزلازلعددأضعافعشرة

.قوة،ريختر

.عاديبشكلريخترمقياسعلىكبيرةزلازلتسجل

الزلزاليالقدرذاتالزلازلوصفيفضلونالعلماءولكن

العزممقياسباستعمالسئدرجاتمنأكثرالبالغ

الطاقةمجملهذاالزلزالىالعزممقياسيقيمم!.الزلزالى

تحركيرصدجيولوجي

مستوىفعلىالأر

!موذلكالصدوعأحد

إشاراتاكتشا!أحل

لزلازلعلاماتأو

فهو.الوقوعمحتملة

عبرالليزرأشعةيطق

عاكسة.مرآةإلىالصدع

الديالزمنقياسومن

فىالحتمعاعيستغرقه

يستطيعوالإيابالذها!

مقدارتحديدالجيولوجي

علىالأرضتحرك

.الصدع



995رمالزا

بدقةالكبيرةالزلازليصفأنهكما.الزلزاليطلقهاالتى

ريختر.مقياسيفعلمماأكبر

بلغ،الزلزاليالعزممقياسعلىسجلزلزالأكبر

الدرجة،ونصمفدرجاتتسعمقدارهؤلزالياقدرا

امتدادعلىوقعصفائحي،بينزلزالاالزلزالهذاوكان

عامالجنوبيةامريكافيتشيليفيالهادئالمحيطسواحل

هومعروفصفائحىداخلزلزالوأكبر.ام069

أعوامالهنديوالمحيطآسياوسطضربالذيذلك

الزلزاليالعزموتراوح،ام579،أم029،أم509

منوثلاثةوثماندرجاتثمانيبينالزلازللهذه

.الدرجاتمنعشرة

علىبالاعتمادالزلازلمواقعتحديدالعلماءيستطع

إلىتصلحتىالباطنيةالموجاتتستغرقهالذيالزمنقياس

علىمختلفةأماكنثلاثةفيالموضوعةالزلازلمرسمات

علماءيستطيعالموجاتهذهوصولأزمانومن.الأقل

يعرفونوحالما.مرسمةكلعنالزلزالبعدحسابالزلازل

يستطجعونفإنهمأماكنثلاثةمنكلعنالؤلزالبعد

الأماكنمركزعندالكائنةالزلزالبؤرةمكانتحديد

الثلاثة+

ومعرفةتوقعالعلماءيستطع.الزلازلبوقوعالتنبؤ

بها.بأسلابدقةوذلك.الطويلالمدىعلىالزلازلمواقع

العالميةالزلازلمن%08حواليأنمثلايعرفونفهم

ويعرف،الهادئالمحيططوقحزامامتدادعلىتقعالرئيسية

منالعديدعلىلاحتوائهالنارحلقةباسسمالحزامهذا

.أخرىجيولوجيةونشاطاتوالزلازلالبراك!ت

زمنتوقععندقيقةنشرةإصدارعلىالعلماءيعمل

بدقةالجيولوجيونوشابع.المستقبلفيالزلازلحدوث

وعلىعندها.زلازلحدوثيتوقعونمعينةصدوعنطق

صغيرهزلازلالعلماءيرصد،هذهالصدوعنطقامتدأد

كلهاتشيرأخرىوحوادثالصخورفىوميلانوتخلعات

.الوقوعوشكعلىكبيرازلزالأأنإلى

الموسوعةفيملةذاتمقالات

صدع،أندرياسسادالأرض

الزلازلمرسمةالمتوسطالأبيضالبحر

المديةالموحةعلمالصخور،تشكل

بانالياقوةريختر،

يرالقالزح!ا

الموفموعصرعنا

الزلزاليبدأكيف-ا

الزلزالينتشركيف-2

الباطنيةالموجات-أ

السطحيةالموجاتب

الزلازلتسببهالذيالدمار-3

الدمارالزلازلتسببكيف-أ

الزلزالىالدمارحجمتقليل-ب

ولماذاالزلازلتقعأين-4

الصفائحدينالزلازل-أ

الصفائحداخلالزلازل-ب

الزلازلدراسة-5

الزلارلمواقعوتحديدوقياستسجيل-أ

الزلازلبوقوعالتنبؤب-

أسئلة

؟الزلازلأثناءالمبانيتنهارلماذا-أ

عمقا؟والأكثرالكبرىالعالميةالزلازلتحدثأين-2

؟الزلازلمرسمةما-3

الزلارل؟تقعلمادا-4

؟الزلازلأثناءسلامتهمأجلم!فعلهالماسعلىيح!الذيما-5

الدمار؟معظمفىممببايكولىالسيزميةالموجاتبيننوعأي-6

الكريمالقرآنسورمنالزلزلةسورة.سورة،اككول

عدد.والتسعونالتاسعةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لدنية

العنيفالزلزالمنالزلزلةتسميتهاجاءت.آياتثمانيآياتها

.بذكرهالسورةافتتحتالذي،القيامةيوميكونالذي

أعمالونتائج،القيامةيومذكرالسورةهذهمحور

مثقال!ل!ن)الايةظ!م!اللهرسولسمىولقدالعباد.

الحمرزكاةعنمشلحينالفاذةالجامعة70:الزلزلةذرة*!

الفاذة.الايةهذهإلاشيئافيهااللهأنزلمافقال

السورتشبهأسلوبهافيوهي،مدنيةالزلزلةسورة

هناوهي،وشدائدهالقيامةيومأهوالمنفيهالما،المكية

الساعة،يديبينيكونالذيالعنيفالزلزالعنتتحدث

راسخ،جبلكلوينهار،شامخصمرحكليندكحيث

،الإنسانلهيندهشماالغريبةالعجيبةالأمورمنويحصمل

منبطخهافيماوإلقائها،موتىمنفيهاماالأرضكإخراج

بماإنسانكلعلىوشهادتها،وفضةذهبمنثمينةكنوز

اليومذلكعجائبمنهذاوكلظهرها،علىعمل

أرضمنالخلائقانصرافعنتتحدثكماالرهيب

بينماأصنافإلىوانقسامهمالنار،أوالجنةإلىالمحشر

وسعيد.شقي

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضئا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

وفيالطور.منكبيرةأعدادعلىيطلقاسماك!ر

ذاتصغيرةطيورمنمعينةأنواعإلىالاسميرمزالغالب

سواحلعلىالطيورهذهتعيش.وحساسةطويلةمناقير

منهاأنواععدةوتبنيالعالمأرجاءجميعفيالبحار

الشمالية.القطبيةالدائرةشمالأعشاشها
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احصةادصرو!ىممها،اصقر!داودعيشالمياهيحوضصعيرطائرالزمار

الححارشواطئوعلى،الر!ليةالأماكرافىيعيمقالمتشاءوفى،الشمالي

الطينية.

للبنىالبرتقالىالأصفرمنالطورهذهريشلونيتنوع

الحفرطريقةعلىالطيورهذهوتعتمد.والأبيضوالرمادي

عنبحثاالصخوربينأوالرملأوالرخوالطينفي

تراقبوأحيانا،والرخوياتوالروبيانوالديدانالحشرات

بحثاجماعاتفيأوفرادىالمتلاحقةالبحرأمواجوتتابع

وصيحاتهاالرشيقةحركاتهاساعدتوقد.الطعامبقاياعن

بينماالزمارتفئأنثى.مشهورةطيوراتجعلهاأنفيالمرحة

وأالخفيفالرمادياللونالبيضويتخذ،بيضات4و3

منقطاويكون،الزيتونيالأخضرأوالبرتقاليالأصفر

داكنة.بنيةبعلامات

وهي.الشواطئطيورفصائلأكبرالزمارفصيلةتمثل

تستطعكماالماءتخوضأنوتستطيعالعدوسريعة

طيورشوهدتقدأنهالطريفومن.الضرورةعندالسباحة

تحملمحلقةوهيالساقأحمروالزمارالأرضدجاج

هربا.أفخاذهابينصغارها

فالتي،الهجرةفىبعادأتهاأيضاالزمارطيورتشتهر

الزمارويعتبرأبعد،لهجرةتنزعالشمالأقصىفيتعيح!

بسيبريا،يبيضوهوترحالأالطيورأكثرمنالحادالذنبذو

يذمثلالأنواعبعضوتتجيمأمشراليافيالشتاءويقضي

فىشتاءالأرضعلى(مائي)طائروالدريجةالحمراءالربطة

إلىالعشراتمنأعدادهاتتراوحمحتلطةأسسرابشكل

الال!ف.

بأوروباواسعةمساحاتفيالشائعالزمارطائرينتشر

للبحيراتالصخريةالحدودالمفضلةوأماكنهوآسيا،

فيالشتاءويقضي،الصخريةوالجداولالأنهارومصبات

وعاليمميزموسيقيصوتالزماروأ!ائروآسيا.إفريقيا

.النبرة

الشاعرجعلهاخياليةشمخصيةهاملينرمار

حولقصيدةفيمشهورةبراونينجروبرتالإنجليزي

هاملينبلدةفإنللأسطورةوطبقاالزمار.ذلكأسطورة

يوموذات،بالجرذانابتليت-هاملنالانوهي-الألمانية

وعرض،كثيرةألوانذاتحلةيرتديرجلفيهاسار

وافقوعندما،المالمنمبلغأنصرالافاتمنالبلدةتخليص

البلدةشوارعفىومشىمزماراالرجلصعحبالعمدة

تتقافزالجرذانكلفخرجت،مسحورةلغمةعليهيعزف

غرقتحيثالويزر،نهرإلىالزماروتبعت،البيوتمن

يدفعهاأنالعمدةرفضبمكافأتهالزمارطالبوعندما.فيه

الشوارعفيسارمرةوذات.الانتقامعلىالزمارفأقسمله،

أبدا.دلكبعدأحديرهمولم،وراءهماعلقتمعارةإلىالملدةخارخوقادهممرمارهعلىلحنلرفهامليرأطعالسحرهاملينزمار



جميعهرعالمرةهذهوفي،الغريبالعذبلحنهيعزف

كوينتلفىكهفإلىوتبعوه،منازلهممنالأطفال

ذلكبعدأحديرهمولم،المغارةعليهمفانطقت،القريب

أبدا.

على-منهاجزءفيالأقلعلى-مبنيةالأسطورةوتبدو

فيعديدةبيوتحوائطعلىالقديمةفالكتابات،حقيقة

ما284يوليومنوالعشرينالسادسفيإنهتقولهاملين

كوين.بلفىوضاعواالبلدةخارجطفلا013زمارقاد

لموتزأولآسقفعميلاكانالزمارأنبعضهمويعتقد

منكثيراالميلاديعشرالثالثالقرنأوأخرفيجرالذي

بعضويدعىاستوطنوها،حيثمورافيا،إلىهاملينغلمان

أيضاالممكنومن.الأطفالاختطفوأقداللصوصأنالناس

فيالصليبيةالأطفالحربعنناتحةالأسطورةتكونأن

.ام212

و!ط.التثبيتأودلربطتستخدمأدأةالسحابالزمام

منالزماماتهذهتتكون.السوستةأحياناعليهايطلقما

تبادليبشكلوالتجويفاتالأسنانعليهماتصفحافتين

إحداهماالحافتينبسحبالزلاقةوتقوم.محكموبتناسق

.التجويفاتدأخلالأسنانتشبكحيث،الأخرىإلى

وتخرجللخلفالزلاقةتعادحتىمثبتتينالحافتانوتظل

منجدسونوتكومباخترعوقد.التجويفاتمنالأسنان

الزمامهذاوكان.ام398عامسحابزمامأولشيكاغو

بعضعلىبعضهاتثبتالتيوالعيونالكلاباتمنسلسلة

براءةعلىساندباكجيديونحصلوقد.زلاقةبوساطة

.ام139عامالمسننةالزمامةاختراع

قطرو!روديسيا،،3سابقاتعرفكانترميالوي

جنوبيفيوتقع،الجهاتجميعمنباليابسةمحاط

إفريقيا.

المنطقةضمنوتقع،مرتفعةهضبةالبلادمعظم

ومن.الارتفاعبسببلطفتتمئبهناخلكنها،المدارية

الشهيرةفكتورياشلالاتزمبابويفيالجميلةالمناظر

وتعدللبلاد.الشماليةالحدودعلىالزمبيزينهرعلى

وعاصمتها،للمعادنالمنتجةالدولأكبرمنزمبابوي

فيمدينةأكبروهى،سالسبريتدعىكانتالخيهراري

البلاد.

المنطقةكانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرومنذ

مضوبلتاريخمسرحاحاليازمبابويتشغلهاالتي

منالعظمىالغالبيةتتكون.الأحيانأغلبفيوعنيف

سيطرواالبيضولكنالسود،الأفارقةمنزمبابويشعب

.أم979و0918عامىبينالفترةخلالالحكومةعلى

106زمبابوي

الوطنيونشنالبيضحكممنالأخيرةالسنواتوخلال

حينئذ،روديسياتدعىكانتالتي،زمبابويفيالسود

وصلالوقتنفسوفي.الحكومةعلىعصاباتحرب

التجاريةالعقوبماتبسبب؟الشللحالةإلىالبلاداقتصاد

فىالمتزايدةللمقاومةونتيجةعليها.فرضتالتيالدولية

علىالنهايةفيالبيضاءروديسياوافقت،والخارجالداخل

للسود.السلطةتسليم

،أم979عامسوداءأغلبيةحكومةأولانتخابتم

لاعتقادهم؟الحكومةهذهرفضواالسودمنكثيرينولكن

بالاحتفاظللبيضسمحتوأنهالهمممثلةغيربأنها

وحربالعنفأعمالاممتمرت.كثيرةخاصةبامتيازات

،أم979عامأواخرحتىواسعنطاقعلىالعصابات

الثوارووافق،سلاماتفاقيةوالثوارالحكومةوقعتعندما

إجراءعلىالحكومةموافقةمقابلالنارإطلاقوقفعلى

،م0891فبرايرفيالانتخاباتأجريت.جديدةانتخابات

-الثورةقادةكبارأحد-موجايروبرتحزبفيهاوفاز

المستقلة.زمبابويلوزراءرئيساوأصبح.كبيرةبأغلبية

البلاداستقلتعندمازمبابويدستورأقر.الحكمنظام

القرنمنالثمانينياتنهايةفىوعدل.أم089عام

بويمباز
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يقعالصورة!يالطاهرالشارغ.رممابويلىمديمةوأحجرالعاصمةهراري

مقعدا02إبقاءالتعديلاتضمنمنوكانالعشرين

رئيسمنصبوإلغاءالوطنيالمجلسفيللبيضخصصت

الرئيس.سلطهاتفىوتغييرالوزراء

رليمم!زمبابويحكومةيرأس.الوطنيةالحكومة

ويمكنمحنواتسقلمدةالشعبينتخبه،تنفيذيجمهورية

الجمهورية،لرئيسنائب!تيعينأسذياوهو.انتخابهإعادة

الذيهووالبرلمان.الحكومةأعماللمباشرةللوزراءومجلسا

عضوا،051منويتكونالبلاد،تحكمالتيالقوانينيشرع

الجمهوريةرئيسويعينعضوا،021منهمالشعبينتخب

أعضاءبعشرةالتقليديونالزعماءويمثلعضوا21منهما

البلاد.تنظمالتيالثمانيالمحافظاتحكامهمأعضاء8و

لمشوات.ستالمجلسفىالعضويةومدة

من%8!نحومنزمبابويشععبيتكون.السكان

منفهماالبقيةأماالبيضمن%أنحوالمسود،الأفارقة

سلالاتمنينحدرون)مواطنونوالملونينالاسيويين

فيالسودالسكانأرباعثلاثةحوالييعيش(.مختلفة

والامسيويينالبيضمعظميعيشبينما.انريفيةالمناطق

عرقيةمجموعةأكبر.اشيفيةوالمراكزالمدنفيوالملونين

باسمغالبايدعونأصذيناالشونامجموعةهيسوداء،

باسمغالبايدعونالذينالنديبل،مجموعةثمالماشونا،

الشيشونا،تسمىلغةالشونامجموعةوتتكلم.المماتابيلي

السندبيلى.تسمىلغةالنديبلمجموعةتتكلمبينما

المكاتب.ومبايالعاليةالمبانىوتحمه،المدية:سطمي

بالزراعة،زمبابويفيالسودالسكانمعظميعمل

معظمهمولاينتج،بالقشمسقوفةأكواخفيويعيشون

هيالمنتجةوالمحاصيل.عائلاتهملإطعاممايكفيسوى

تسمىوجبةشكلفىوتطبختطحنالتي،الشاميةالذرة

سادزا.أوميليز

تجارية،مزارعفىزمبابويفىالسودمنكثيريعمل

والمراكزالمدنفىألاخرونويعمل،البيضيملكها

الأراضيمعظميملكونالذينوالمزارعون.الريفية

الأعمالرجالوكذلك)الفلد(المرتفعةالعشبية

البيض.منهموالمهنيون

شكلفى،مرتفعةزمبابويأراضىمعظم.السطح

فوقأمو05و.019بينارتفاعهايتراوح،متموجةهضبة

س!إلبحر.

منوتقطعهاالبلادوسطالعليا،الفلدهضبةوتوجد

الفلدوتم!ضبة.الغربيالجنوبإلىالشرقيالشمال

الدنيا،الفلدهضبةأماالعليا.الفلدجانبيعلىالوسطى

الزمبيزيأنهارأحواضفىرمليةسهولمنفتتكون

إنيانجانيجبلهيالبلادفينقطةوأعلى.والسابيوليمبوبو

البحر(.سطحفوقم2،ء)59

إلىأكتوبرمنزمبابويفيالصيففصليستمر

إلىمايومنالشتاءويستمر.رطبحاروهو،أبريل

جمتالحرارةدرجاتوتتراوح.جافمعتدلوهوممبتمبر،
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سم38بينيتراوحالسنويالأمطارومعدلم952و21

.الشرقفىسم013إلىالغربفيالسنةفي

للذهبالمنتجةالمهمةالأقطارمنزمبابويالاقتصاد.

فىالحديدلصهرمصنعويوجد.والنيكلوالإسبستوس

المنطقة.فىيعدنالذيالخاممنالحديدلفصل،كويكوي

هوانجمنطقةمنفيجلبالعمليةلهذهاللازمالفحمأما

أيضاالبلادفيوتوجد.نكيباسمسابقاالمعروفة

أماوالجواهر.والقصديروالنحاسللكروميتمستودعات

الشاميةوالذرةوالقطنالبنفتشملالزراعيةالمحاصيل

والشايالشمسدواروبذوروالسكرالسودانيوالفول

تربيةأيضاالمهمةالزراعيةالأنشطةومن.والقمحوالتبغ

.كبيرةمزارعفىالأبقار

نهرعلىالكهرومائيةللقدرةكاريبامجمعيعتبر

العالم.فىالمماثلةالمشروعاتأكبرمنواحدا،الزمبيؤي

بحيرةتسمىبحيرةالمشروعهذافيالمقامالسدويشكل

محطةوتوفر2.كموه002تبلغمساحةتغطيكاريبما،

زمبابويتديرهاالتيبالمشروعالملحقةالكهرومائيةالقدرة

.زمبابويفىالمستخدمةالكهرباءمعظموزامبيا،

)البشمن(إنسانوأدواترسوماتتدل.تماريخيةنبذة

نأزمبابويباسمحالياالمعروفةالمنطقةفىوجدتالتي

وبنهاية.الحجريالعصرأثناءمأهولةكانتالمنطقةهذه

امشخراجالمنطقةلممكاناستطاع،الميلاديالتاسعالقرن

موجزةحقائق

.ريهرا:صمةلعاا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

كم932"،058:المساحة

سممة.11لم84هلم،..كادم6991عامتقدير:السكان

2.كملكلشحصا28:السكانيةالكثافة

كانم8291عامتعدادبالحضر.28%وبالريرو72%:التوزيع

كانم1002لعامالسكانتقديرات.نسمة.432806.7

نسمة.13لم000.521

الشامية،الدرة،القطن،البنالأبقار،:الزراعة:ارئي!سيةاللنتجات

القف.التئ!،الشايالسكر،

والأحذية،الملابس،الكيميائيات:وا!لعالجةالتحويليةالصنامحات

،المنسوجات،المحعوظةالأغذية،الفلزيةالمنتجاتوالفولاد،الحديد

لجواهر،ا،لنحاسا،لفحما،يتالكروما،الأسبستوس:ينلتعدا

النيكل.،هبلذا

!!ريقيا(.الله)فليباركآفريكاكومبريراإيشى:الوطنيالنشيد

أحضرأفقيةأشرطةسعةعلىالوطنيالعلميحتوي:الوطنيالعلم

كدلكويحتويوأحضر،وأصعرأحمرثموأسودواحمروأصفر

الكبرىرممابويلطائرصورةلداحلهاليسار،علىأبيصمتلثع!

حمراء.نجمةعلى

،الصغرىالوحدةلمعرفة.الرمبابويالدولار:الريسيةالوحدة:العملة

النقود.انظر:

الميلاديعشرالحاديالقرنوفيفيها.للمتاجرةالمعادن

المنطقة،علىسلطانهابسطالشونامنمجموعةاستطاعت

العظمى،زمبابويأوزمبابويسموهامدينةأنشأواحيث

أطلالوتقعالشونا.بلغةالحجربيتزمبابويكلمةوتعني

وتشملفكتوريا(.قلعة)سابقاماسفنجوقربالمدينةهذه

طولهمستديرسورمنوجزءاأمتار،تسعةارتفاعهبرجا

منالمدينةمبانيوتتكونأمتار.عشرةوارتفاعهم042

لاحمة.مواددونمثبتمعظمها،الجرانيتمنصفائح

الشونامنفرعقام،الميلاديعشرالخامسا(غرنخلال

وكانتموتابا.مواناإمبراطوريةبإنشاءكارانجا،يسمى

.زمبابويباسمحاليامايعرفتشملالإمبراطوريةهذه

موانئعبروالنخاسةالتجارةيمارسونالكارانجاقوموكان

منوالخرزوالأقمشةالصينمنالخزفمقابلإفريقياشرقي

،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخروفيوإندونيسيا.الهند

منجنوبيةمجموعةوهي،روزويمجموعةتمردت

إمبراطوريةتدعىإمبراطوريةوأسستالكارانجا،

منأقوىالإمبرأطوريةهذهأصبحتبعدوفيماالشانجامير.

مدينةعلىالروزويامشولىثمموتابا،مواناإمبراطورية

فيالمبانيأعظمأنشأواالذينهموالروزوي.زمبابوي

المدينة.

بالأمنوتتمتع،غنيةالشانجاميرإمبراطوريةكانت

فيالشمالمنالنجونيقومعليهاأستولىأنإلى،والسلام

مدينةوهجرت،الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينيات

شانجامير.إمبراطوريةسقوطبعدزمبابوي

حالياالمعروفةالبلادإلىالنصرانيةالبرتغاليونأدخل

يعتنقلمولكنالميلادياسمادسالقرنفي،زمبابويباسم

الخمسينياتحتىالسكانمنقليلعددسوىالنصرانية

،موفاتروبرتقامعندما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

إنياتي.فيتنصيريمركزبإنشاءأسكتلنديمنصروهو

فيتعدينيةامتيازاتالدبييلمنحتأم888في

عاموفى.بريطانيممولوهورودسلسيسلالمنطقة

المملوكةالبريطانيةإفريقياجنوبشركةقامتأم398

المنطقة.معظمباحتلالرودسلسيسل

روديسياباسسمالشركةهذهسميتأم598عامفى

قمعم7918وم6918عاميوخلال.الإقليمية

بكلالوطنيوناسمكانبهاقامالتيالانتفاضاتالبريطانيون

الذهبوجودعنالأخبارتسببتالوقتنفسوفيشدة،

البلاد.إلىالأوروبنمنالمزيدجذبفي

الجنوبيةوروديسياالشماليةبروديسياإنجلترااعترفت

صوتام229وفي.ام898عاممنفصلينكيانين

(زمبابوي)الآنالجنوبيةروديسيافىالبيضالمستوطنون

الجنوبيةروديسياأصبحتوبذلك،الذاتىالحكملصالح
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عاموفى.أم239عامذاتيحكمذاتبريطانيةمستعمرة

لروديسياالفيدراليالاتحادالبريطانيونأنشأام539

وروديسياالجنوبيةروديسياشملوالذينياسالاند،و

(.ملاوي)الآنونياسالاندزامبيا()الانالشمالية

عامجديدادممتوراالجنوبيةوروديسيابريطانياأقرت

أولقاطعالإفريقيةالأحزابأكبرولكن،أم169

أنهراىلأنهالد!متور؟هذابموجبأجريتانتخابات

وفيما.الأفارقةمنقليللعددسوىالتصويتحقلايعطي

هما،إفريقيينحزبيننشاطبحظرالحكومةقامتبعد

اتحادوحزب،الإفريقىزمبابويشعباتحادحزب

أكبربنصيبطالبااللذين،الإفريقيالوطنيزمبابوي

الفيدراليألاتحادحلتم.الحكومةفيالوطنيينللأفارقة

نالتأم649عاموفي.ام639عامونياسالاندلروديسيا

زامبيادولةوأصبحتاستقلالها،الشماليةروديسيا

أما،المستقلةملاويدولةنياسالاندوأصبحت،المستقلة

طالبتوقدروديسيا،تدعىفأصبحتالجنوبيةروديسيا

بريطانيالكن.م6491عامفيبالامشقلالحكومتها

فيأكبرصوئاأولآالوطنيونالأفارقةيعطىأناشترطت

روديسيابينالشأنبهذاالمحادثاتأنإلا.الحكومة

النهاية.فيانهارتوبريطانيا

سميثإيانأعلنام659عاممننوفمبر11في

أصبحتوبهذا،مستقلةدولةروديسياالوزراءرئيس

منذرضاهادونبريطانياعنتنفصلمستعمرةأولروديسيا

عامنفسهبالشيءالأمريكيةالمستعمراتقامتأن

التيالخطوةانأعلنتأنهابريطانيافعلردكان.ام776

معها.تجارةكلوحظرت،شرعيةغيرروديسيااتخذتها

بريطانيابهاتقدمتالتيالمقترحاتروديسيارفضت

المتحدةالأمفرضتأم66!عاموفي.المشكلةلتسوية

وأالدولمعظموأوقفت.روديسياضداقتصاديةعقوبات

روديسيا.معتجارتهاخفضت

البيضمنومعظمهمالروديسيونالناخبونأجاز

السيطرةمنالسوداءالأغلبيةيحرمأم969عامدستورا

ساريالد!متورهذاوأصبح،وقتأيفيالحكمعلى

روديسياأعلنتأم079مارسوفي.ام079عامالمفعول

مستقلة،دولةبهايعترفلمأحداولكن،جمهوريةنفسها

ممارسةفيالمتحدةالأمبقيادةكثيرةأقطارواستمرت

البيضحكملإنهاءمحاولةفي،واقتصاديةسياسيةضغوط

روديسيا.في

إلىوروديسيابريطانياتوصلتام719عامفى

الأفارقةتمثيلبزيادةتسمحبنودعلىتحتوي،اتفاقية

الروديسيينمعظمولكن.الحكومةفيتدريجياالوطنيين

أوائلوفيينفذ.لمالذيالاتفاقهذاعارضواالسود

ورجالالحكوميةالقواتبينالقتالنشبالسبعينيات

لوقفاتفاقإلىتوصلاالجانبينولكن،الأفارقةالعصابات

.م4791عامأضارا

!تأخرىمرةالقتالا!متؤنفأم769عاموفي

الإفريقيةالدولمنوعددموزمبيقوانضمت.الجانبين

روديسيا،فىالبيضحكملإنهاءالدعوةإلىالسوداء

وقوأتالروديسيةالحكوميةالقواتبيناششباكاتوحدثت

البلدين.بينالحدودقربموزمبيق

بدأ،العشرينالقرنمنالسبعينياتأواسطوفي

الوزراء،رئيسسميثإيانبقيادةالبيضروديسياحكام

سوداء.بأغلبيةجديدةحكومةلإقامةخططوضعفى

السودالقادةمعاتفاقيةإلىام789عامالبيضتوصل

وعدلتللبلاد.جديدةحكومةلتكوينالمعتدلين

سنبلغوالمنالتصويتبحقلتسمحالتصويتإجراءات

شروطتطبقكانتذلكوقبل.فوقفماعشرةالثامنة

السودمعظممشاركةدونتحولصارمةوتربويةاقتصادية

التصويت.فى

البلادفيعامةانتخاباتأجريتام979أبريلفي

أيلتراسهاسوداءأغلبيةذاتحكومةتكوينعنأسفرت

وزراءرئيسأولبوصفه،ميثوديأسقفوهوموزوريوا

الحكومةتلكرفضواالسودمنكثيراول!شللبلاد،أسود

آخر.قطرأيرسميابهايعترفولم،تمثلهملاأنهابحجة

حربرجالبينواشعنطاقعلىالقتالا!متمر

عندما،أم979سبتمبرإلى،والحكومةالأفارقةالعصابات

والثوار،الحكومةبينتسويةالبريطانيةالحكومةنظمت

حكومةتشكيلعلىالنهايةفيالطرفاناتفقحيث

.جديدة

فيهافازعامةانتخاباتأجريتأم089عامفبرايرفي

)زانوالوطنيةالجبهةالإفريقيالوطنيزمبابوياتحادحزب

موجابيروبرتوأصبح،المجلسفىالمقاعدلغالبيةبف(

للوزراء.رئيساالحزبزعيم

أبريل18فىالقطرباستقلالبريطانيااعترفت

إلىروديسيامنرسمياالقطراسموغير،أم089

ومعظمالمتحدةالأماعترفت،وجيزةفترةوبعد.زمبابوي

التجاريةالعقوباتورفعت،الجديدةبالح!صمةالعالمأقطار

علىالوطنيونالأفارقةسيطرأنومنذالقطر.ضدالمتبقية

البلاد.البيضمنكثيرغادرالحكم

العرقيتينألمجموعتينب،القتالنشبأم819عامفي

رئيسموجابىروبرتإثرهعلىوقام،والنديبل،الشونا

نكوموجوشوابإبعادالشونامجموعةزعيموهوالوزراء

لذلكونتيجةأم829عامفي.وزارتهمنالدبييلزعيم

لحربمجموعةوكونوا،الوطيالجيشنكومومؤيدوترك



506الزمخشري

الخمسينياتفترةفيالزمبيزينهرإلىيصلأوروبيوقواتالحكوميةالمنشآتمهاجمةفيبدأتالعصابات

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالستينياتالوحداتنجحتام،839عامخلالولكنالأمن

رو!منالأكبرالجزءإخمادفيالشونالمجموعةالمؤيدةالعسكرية

التيالطيورمنالماءزمجطائرطائر.الماء،زمج.الثوريةالحركة

وأمريكاوآسياأوروبامنالشماليالقطبمناطقفىتعيشمنصبألغتام،879عامعامةانتخاباتأجريت

جزرفيعشهالساقينأحمرالزمجويشى.الشمالية..-صء.

-.ءشميديجمهوريهرليسبمنصبوأسمبدلالورراءرلمجس

8بالقربمنالاسكافيبحربير!.

وهي،سم4وه04لينالمالغةالزمحطيورطوللملغروبرل!البرلمانانتخبثمومن.حكوميمنصباعلى

و..."..المنصبهذالشغلموجابي

رماديةلياجنحة،الزرقةإلىيميلرماديظهرذاتبيضاءبف(،-)زانوبينمفاوضاتبدأتأم869عاموفي

اصفر.منقارولهابالسواد.مكسوةالزرقةإلىتميلحزب-اللإفريقىزمبابويشعبواتحاد-موجايحزب-

عنبالكوبشبيهةمتقنةأعشاشاالزمجطيورتصنع،ام989عامرسمياالحزبينبدمجانتهت-نكومو

أعشالىشهابعصمهالطوركس!الي-اىمناببح!ادتلععشبالرمطرساطهعاموفيبفء-زانوباسمالجديدالحزبواحتفظ

"."بر.و!انتخابهواعيد.للجمهوريةرئيساموجابيأنتخبأم099

بيصجتيرالتكافصحل3عير،صخرمننلابعفمهابيضساتعلتىعلىحصلأنبعد،بما699مارس61فيالرابجةللمرة

والحبارالصغيرةآلأسماكتأكلالبحر،عنبعيداالطيورلمالانتخاباتهذهانيذكر.الناخبيناصواتمن39%

المحر.سطحمنعليهاتحصلالتيالقشرياتلهميحقالذينالزمبابويينمن32%سوىفيهايشارك

و.لاقتراعا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

شلالات،فكتوريايوبولاوا

د?،-لأجابرصروبرت،موجايجون!ميسل،رودس

ك!ص*لأريهرانهر،الزمبيزي

ص*!؟"3"ينئرءفي!ا4غ!"تاريحية(.)ندةزمبابويان!:.العظمىرمبابوي

!!يربنيه!لمحيم!ي!(ىزر!ن!ه!/

3ء!زرك!كأ!ك!فئحتئ؟كثرءبرننثر!ننثرئركثئبخكأ!؟ابالقربزامبيا،فيالزمبيزينهرينبعدهر.،الزمييري

3ععصخ"3!!ص--ءعء3474درعفيويسيروأنجولا،الديمقراطيةالكونغوبينالحدودمن

!في!73؟!!لمعلا!4فيالأنهارأطولرالغهو.كم736/2طولهملتومجرى

غ!؟في!*؟!!ح!3!؟-ج؟!*د-4.منهأطولوالنيجروالكونغوالنيلأنهارتعدحيثإفريقيا

!ض"!كارزكا!!ش!فيزرء3!!!؟!-س!؟!*قناةفيموزمبيقويقطع،وزمبابويزامبيابينالنهريفصل

*ول3!!!!+؟!!؟!!نر؟!ع!؟شء7!""ىبرول؟!لأزوببمكاخ73و37"-7جفىمياههويصرف،كثيرةفروعالزمبيزيلنهر.موزمبيق

!7كاءعءد-لا-203كم031)000.0مساحة

حيث،مستويةأرضفيالنهرمنالأعلىالجزءيقع

شبيهاعشاويبشالشمالىالقطبفييعيشطائرالشائعالماءزمجفيتسقطالتىالاستوائيةالأمطارعلىالمياهإمداديعتمد

صحري.بعلى،دكوبالنهريهبط.مارسشهرحتىأكتوبرشهرمنالممتدةالفترة

شلالاتفوقانخفاضاأكثرمستوىإلىالهضبةهذهمن

-4701هـ،538-4)67اكمخشرييوجدحيث،الضخمةالمائيةالشلالاتتلكفكتوريا،

أحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبوام(.431عاممنذالمائيةالقوةمنالمولدةبالكهصباءمزودمصنع

الله.جارالزمخشريفييقعالذيمماكاريباسدبني،أم959عاموفي.أم389

واسع،والأدبواللغةوالنحوالتفسيرفيإماماكانبحيرةويكون،كم032بمسافةالن!أسفلكورجكاريبا

منبزمخشرولد.شتىعلومفىمتفنناالفضلكبير،العلم20ع.0025تغطي

وكان.عرفةليلةخوارزمبقصبةوتوفي،خوارزمضواحىالزمبيزيمنطقةعرفواقدالأوائلالجغرافييننيرحبن

بنمحمودمضرأبيعنالأدبأخذ.المذهبمعتزليأولهوليفنجستونديفيدوكان.العربالتجارطريقعن
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!!ء-7-ير-3يرل!صا-!-صالأصبهانيالضبيجرير

ءثنء؟؟ص.المظفرابنعليالحسنوأبي

--!ص!"نرءصشيخمنوسمع،النيسابوري

نصر*منصورأبيالإسلام

لأ،كى--كا!-*!.سعدأبيومن،الحارثي

2كا?"؟صمكةإلىسافر.الشقاني

*!!يقالفصارزمانا،بهاوجاور

3*2وأصئي،لذلك،اللهجار:له

قخيل()رسمالزمخ!ثري.عليهعلماالاسماهذا

ماالكلاممنثورمنله

وذلك،وإدراكفهموحسنعلموغزارةعبقريةعنيشف

استمسكمامواخيكبحبل"استمسك:قولهنحو

أهلهمعوحل،وأذعنالحقصحبماواصحبهبأواخيك

فتعوضإناؤهبالباطلورشيح،أنحاؤهتنكرتفإنوظعن،

ولوبحبلهوتصرفالشسع،عوضتوإنصحبتهعن

النافع،الترياقمنأنفعالصدقفصاحبالنسع،أعطيت

الناقع".السممنأضرالسوءوقرين

المعرفةصنوففىعديدةتصانيفالزمخشريألف

الكشافكتابهألف!الكريمالقرانتفسيرففيالختلفة،

الحديثتفسيروفي.مثلهقبلهيصنفلمبأنهوصف!الذي

البلاغة،أساسكتاباللغةفىوله،الفائقكتابصنف

وقدا!لفصل،منها:كثيرةكتباصنففقدالنحوفيأما

والمؤلف،والمفرد،،والأكلوذجكثير،خلقبشرحهاعتنى

المستقصي:الأمثالفيوأ!ه،سيبويهكتابأبياتوشرح

الفرائض،علمفيكتبالهأنكما.العربأمثالفي

جميل.شعرولهفن،كلفيوالأماليوالفقه،والأصول

-3321)عبدالرحمنطاهر،زمخشري

عبدالرحمنطاهرأم(.879-4111هـ،ا704

غنائيوشاعرالرواد،منسعوديوإعلاميأديبزمخشري

مدرسةفيوتخرج،الم!صمةمكةفيولد.الحصرمرهف

ترأس.بالمدينةالأيتامدارمدرسةفيمدرساوعمل،الفلاح

انتقلثمالبلاد،جريدةتحرير

السعوديةالإذاعةفيللعمل

برنامجاوقدمجدة،فى

لأ!3بلقببعدهعرف،للأطفال

-لأو"مجلةأولأصدرطاهر.بابا

!-لإ-باسم،للأطفالسعودية

هـ،أ)937الروضة

الدولةجائزةمنحأم(.59!

عامللأدبالتقديرية

الزمخشريطاهرم(.4891هـ،أ04)4

أحلامالأولديوانهأصدرالإنتاجغزيرشاعرهو

ومنها:إصدأراتهذلكبعدتوالتثمأم(9)46الربم

أم(،)589المحراءوأغاريدأم(،)559الربيعأنفاس

(أم)639الغريبوعودةأم(619)الضفافوعلى

ام(،)079الأخضروالأفقأم(،)639مغتربوألحان

شيدواوينهطبعأعيدوقدام(.)769الأشجانومعازف

طبعت،قصيرةوقصصمقالاتوله،شعريةمجموعات

.الحياةهامشعلىعنوانتحت

تمثيلاالسعوديينالشعراءأكثرمنزمخشريطاهريعد

لأسماءاختيارهمنذأسكوشضح،الرومانسيللتيار

الطيعة،ومناجاةوالكابةالغربةروحومن،دواوينه

شمعره.تغلفالتىالحزينةوالذاتيةالشكوىفيوالإفراط

تكلفاوأقلهمموهبةأبرزهم،جيلهبشعراءبالمقارنةويعد،

.عبارةوأطوعهم

إلآالحياةهذهفيللفنانلامحبيلأنعلىفلسفتهتقوم

الفلسفههذهلخصوقد.والمآسيالأحزانعلىينتصرأن

:مغتربألحانديوانهمفتتجعفييقول،شسعرهمنكثيرفي

بقاياإلايعدلمفؤادي

تنوحصدريفيالآهاتمن

شجونقفتكلماويخفق

جروحاتففمتكلماويصدح

الليالىسودمسهداويذرع

يسوحغربتهآمادوفي

سعيداأحياأننيوح!بي

تبوحأطويبماوأنفاسي

الكريمالقرانسورمنالزمرسورة.سورةاكص،

والثلاصنون.التاسعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

لأنالزمرتسميتهاجاءت.ايةوسبعونخمسآياتهاعدد

وزمرة،الجنةأهلمنالسعداءزمرةفيهاذكرتعالىالله

،وال!كرامال!جلالمعأولئكالنارأهلمناللأشقياء

والصغار.الهوانمعوهؤلاء

التوحيدعقيدةعنتحدثتالتيالمكيةالسورمنالزمر

للسورةالرئيسىالمحورهيتكونأضكادحتى،بإسهاب

السليمة،العقيدةوأساس،الإيمانأصللأنها،الكريمة

صالح.عم!!ك!!وأصل

،وإعجازهالكريمالقرانعنبالحديثالسورةابتدأت

شبهوذكرتلله،الدينبإخلاصصلإلهيهالرلحمولوأمرت

الأدلةذكرتثم.القاطعةبالأدلةعليهموردتحينالمشر

لخلقإبداعهفيالعالمينربوحدانيةعليوالبراهين

السورةوتناولت.الخلوقاتوسائروالارضالسموات

وجوبإلىونبهتوجلاء،بوضوحالعقيدةموضوع



706الأخضرالزمرد

وكشفتالخالصالدينللهوأن،العبادةفيللهالإخلاص

وذكرتالجزاء.دارفىللكفرةالمبينالخسرانمشهدعن

وأحدا،إلهايعبدمنبينالكبيرالفارقيوضحمثلاالسورة

جاءتثم.تستجيبولاتسمعلامتعددةآلهةيعبدومن

قبلإليهوالرجوع،لربهمالإنابةإلىالعبادتدعوالتيالايات

نفخةبذكرالكريمةالسورةوختمت.الموتيداهمهمأن

أهوالمنيعقبهماوماوالنشور،البعثنفخةثم،الصعق

حيثالأكبر،الحشريومعنوتحدثتوشدائدها،الاخرة

هائلمشهدفيالكافرونويعاقب،المؤمنونيجازى

والأبرار.والشهداءوالصديقينالأنبياءبحضرة

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

البريلمنتشكيلةيضماللونأخضركريمحجراكمرد

.الألومنيومسليكاتمنمركبالصافىوالزبرجد.المعدني

دقيقةمجموعاتوجودإلىالمكتسبالأخضر!ونهيعود

فيالزمردقيمةتكمن.البلوراتداخلالكروممعدنمن

الشوائب.منونقائهالشقوقمنوخلوهوصفائهلونه

يطلقدقيقةقشورعلىالزمردبلوراتمعظمتحتوى

دخيلةجسيماتعلىتحتويكماستر.اسمأحياناعليها

وجدتوإذاجدا،نادرةالكاملةالزمردأحجارإن.متعددة

يذالزمردمنأغلىالأزرقوالزمرد.الماسمنأغلىتكون

الأصفر.اللون

ولكنهاالمروحجرمنصلابةأشدالزمردأحجار

أنواعأكثرعلىيحصلالسفير.حجرصلابةبشدةليست

والاتحادإفريقياوجنوبوالهندكولومبيامنصفاءالزمرد

ينتجكما،بإنتاجهزمبابويوتقوم)السابق(.السوفييتى

المتحدةالولاياتفيكارولينافممالفيالزمردبعض

اللأمريكية.

البلوراتتوضعحيث،الختبراتفيالزمردصنعيمكن

الصناعىالزمرديكون.عالضغطتحتمائيمحلولفي

المجهرتحتتمييزهالسهلومن،الطبيعىبالزمردشبيها

دخيلة.جسيماتوجودبسبب

.الجوهرة،البختحجر:أيضاان!:

أزرقدونه،الكريمةالأحجارمننوعالأ!حصرالزمرد

أكثر،البريلباسمكذلكيعرفمخضر.أزرقأوشاحب

الأخضرالزمردويعالج.السماويالأزرقجاذبيةألوانه

.شفافمعظمهانكما.لونهلتحسينالإشعاعأوبالحرارة

تضلغمسطحاتشكلفيوتصقلأحجارهتقطع

منالأحمروالعقيقالأخضرالزمردأنخطأيشاع،منتظمة

شمهرلمواليدالسعيدالحظتجلبالتيالكريمةالأحجار

مارسبى.

فكان.القديمةالأزمنةفىالأخضرالزمردعرف

وجلبالخمولإزالةعلىقدرتهفييعتقدونالرومان

البرازيل.الأخضرللزمردالمنتجةالدولوأهم.الشجاعة

منتشكيلةالزمرد

لونه.المعدلىالبريل

مىيرفعالأخضراللامع

الأحجاربينقيمته

الكريمة.



يرةجز،دمرلزا806

والهندوالص!توبورماالأرجنتينفيأيضاويوجد

والولاياتوالنرويجالشماليةوأيرلنداوناميبياومدغشقر

.المتحدة

الشاعريالاسمالزمردجزيرة.!جرلرةد،الزمر

الشاعرأم597عامالجزيرةعلىأطلقهوقدلأيرلندا.

قصيدتهفىأم(082-ام)754درينانوليمبلفاست

م(.971)5أيرلندا

وأشسجارحقولخضرةجمالبسببالاسمهذاشاع

أيرلندا.

!م!!ة!حه،ربمض!ص

7ش-صكأ---3!ع؟-7،!س،!!3؟كا!"!!برس

جم!!ىحس؟كاع!-خ-4لأ*ءء3!خءد3-و-!كا!خطئرى!-؟قي!-صيزظفيلأئمبم

--"----يم-سسلابربزك!!بمحبم!،ير!بر.؟!صلم!!ءشص+.3

ىير-فيلح:ءح!صبم"+-2ص+ع-*

إليهاللناطريتأكدحيتالحميلةالحفهمراءالمصاطرداتالزمردجزيرة

الاسم.هدااستحقاقهامدى

الحج،السلامعليهإسماعيلانظر:يئر.رمرم،

(.زمزم)لئرالمكرمةمكة(،الحج)مماسك

الرابع.البعدأن!:.الزمكان

الوقت.؟الساعةبمالتقويم؟الأسبوعانظر:.الزمن

ع!علمية)أفكارالوقتانظر:.اور!!جىالزمن

(.الوقت

عنعلية)انكارالوقتانظر:.الفيزيائيالزمن

(.الوقت

هـ،ا03-6ءسنة)نحوعبداللهالزناد،أبو

ذكوانبناللهعبدعبدالرحمنأبوم(.684-748

الحافظالفقيهالإمامالزناد.بأبيالملقبالمدني،القرشي

الراشمدالخليفةزوجةشيبةبنترملةمولىأبوه،المفتى

ابنحياةفىمولدهكان.عنهاللهرضيعفانبنعثمان

بنوعروةالمسيبوابنمالكبنأنسعنوحدث.ياس

وموسىالرحمنعبدابنهعنهروى.وغيرهموالأعرجاشبير

وغيرهم.مالكوالإمامعقبةابن

وكانالاجتهاد،أئمةومنالإسلامعلماءمنوكان

وكان.الحديثفيالملؤمنينأمير:يسميهالثوريسفيان

كاتباوكان،وحسابكتابوصاحب،المدينةأهلفقيه

عمرواليالخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدلعبد

.العراقعلىالعزيزعبدابن

بعدالأصليشكلهاإلىتعودمعدنيةتطعةاكلبرك

على-تقريبا-الزنبركاتجميعوتصنع.جذبهاأوثنيها

والموأد.مقوسةتكونأو،أسطوانيأو،مس!لولبىشكل

والبرونز.الصلبهيالزنبركاتفيالاستخدامالشائعة

العودةعلىالقدرةوهى،المرونةخاصيةبهاالموادومعظم

وعندماجذبها.أوبثنيهاخارجيةقوةقيامبعدشكلهاإلى

ذلكفيوتقعسيتهاوتقوتحهاالسلكمنقطعةلفيتم

الملفهذاضغطأولتبديديبذلجهدأيفإن،الوضيع

حركاتفوراالزنبركويقاوم،مادتهفىالتواءيسبب

التمديد.أوالضغط

والتنجستنوالنيكلالكروممثلالمعادنسبكيضاعف

صناعةفىالمستخدمةالفولاذيةالأسلاكمعوالكوبالت

.الحرارةتحملعلىمقدرتهامنالزنبركات

الغازيةالتوربيناتومحركاتالنفاثةالمحركاتتحتاج

جذا.عاليةحرارةدرجاتمقاومةتستطجعزنبركاتإلى

المرونة.بمالسيارةأيضئا:ان!

يطدق.النباتفصائلوأهمأكبرمنواحدةاسمالزديق

كالزنبقالزجاجيةوالمستنبتاتالحدائقزهوركثيرمنعلى

الأبيض،الفصعحعيدوزنبقمادونا،وزنبق،النمري

أيضاالزنبقفصيلةتشمل.واليابانىالصينىوالزنبق

كالهليون،الزراعةفيالمهمةالنباتاتمنمجموعة

منجزءاالزنبقيشكللاقليلةأزهارهناكوالصبار.

منتعدأنهاإلا.الثلاثيةوالزهرةالصفيركزهرةاسمها

زنبقالزنبقياتفصيلةتشمللابينما،الزنبقياتفصيلة

فصيلةفىجنس002منأكثرهناكالماء.وزنبقالكالة

الحقيقيالزنبقأنواعلكن،نوع000/4وحوالي،الزنبق

منالمعتدلةالمنطقةفيتوجدنوعا.08نحوتتجاوزلا
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ضار!برتقالىلولىذاتلامعةبتلاتهالزهورمنصربالغاباتزنبق

الزنبقمنلوعا8،حواليويوجد.أرجوانجةبقعيعلوهاالحمرةإلى

الحقيقى.

الهجنمنكثيرأيضئاهناكو.الشماليالكرةنصف

بتلاتممتعادةالزنبقزهرةعلىتوجد)مولدات(.

القبعةزنبقحجمبينحجمهايتراوح.بارزةوسداة

التيوالأنواع،سم5.2نحوعرضهايبلغالتي،التركية

إلىعرضهايصلقدالتيالطاسةاوالبوقشكللها

علىوثمرتهقوي،عبيرالزنبقمنكثيرمنيفوح.سم25

البذور.منكثيرعلىتحتويعلبةشكل

أصنافومعظم.محرشفةبصيلاتمنالزنبقأزهارتنمو

مستقيمة.سيقانعلىساطعةألوانذاتعناقيدتحملالزنبق

الزنبقينمو.بتلاتستولهاالأبوافشكلالأزهارتأخذ

الجيد.التصريفذات،العميقةالرمليةالطينيةالتربةفيجيدا

تزرع.الشمسوحرارةالقويةالرياحمنحمايتهوينبغي

سطحتحتأكثرأوأسم5عمقعلىالزنبقمعظمبصيلات

هذاعلىوتزرع.الربيعأوائلأوالشتاء،فصلنهايةفىالتربة

.البصيلاتفوقالساقمنجذورلهاتنموأكثرهالآنالعمق

الثمار.إزالةيجبالنباتيزهرأنوبمجرد

خمسةعمقعلى،الخريففيمادونازنبقيزرع

نهايةفىأوراقهاإنباتفيتبدألأنهافقط،سنتيمترات

يزرعالشتاء.فصلطوالمورقةوتستمر،الصيففصل

منفرنساجنوبىفىتجاريةلأغراضالعذراءالسيدةزنبق

وفيالعطور.صناعةفييستعملالذيزيتهاعبيرأجل

بعضبصيلاتتستعمل،اليابانوبخاصةالأقطار،بعض

غذاء.الأنواع

الأمراضأخطرمنالموزاييكفيروسداءيعتبر

إلىنبتةمنالداءهذاوينتقل.الزنبقتصيبالتيالفيروسية

النباتأجزاءجميعويصيب،الحشراتبوساطةأخرى

إزالتهايجبنبتةأيتصابوعندماالبذور.باهمشثناء

بوترتسلفمةيسمىاخرمرضوهناكفورا.وتدميرها

الزهوربرشعليهالسيطرةيمكنأنهإلاأيضا،الزنبقيصيب

المناسب.الفطربمبيدأسبوعكلمرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العنصلالأرقطالزنبقالاطرليون

المبرقشةالفصحزنبقالبرواق

الموزاييكمرضماريبوزازنبقالمباتبصيلة

لحمبيتنجمةالواديزنبقةالكل!سنبنفسج

الهليونالزهرةالتيوليب

الياقوتيةالسورنجانسليمانخاتم

الصابونلتحجرالدريقة

الصبرالسوسنىالزعفران

فىتنموالتيالطويلةالأزهارمننوعالأرثطاكليق

نظراالالمممبهذاوسميتاسيا.شرقىوموطنهاالحدأئق،

يستخدمالأسود.باللونالممزوجالأحمرالبرتقاليللونها

غذاء.براعمهاوكورياوأليابانالصينمواطنو

البنىأوالأخضرالأرجوانياللونإلىسيقانهالونيميل

إلى.،هحواليمنمنهاالكثيرارتفاعيبلغ،الداكن

تتصلحيثناعمةسوداءبصيلاتبهاتظهرأم،5،

تتساقط.بالسويقةالسهميالشكلذأتالأوراق

.جديدةنباتاتلتعطيالبصيلات

الشمسأشعةتحتجيدةبصورةالأرقطالزنبقينمو

الطقصفيالنمووبمقدورها.رخوةخصبةتربةوفي،الساطعة

زراعةينبغىالشتاء.فصلفيللوقايةبحاجةولكنهاالبارد،

منقليلةكميةمعالتربةداخلسمأ5عمقعلىالأبصال

بعدالأرقطالزنبقيزهرمنها.كلتحتالجصأو،الرمل

قليلة.رعايةإلىذلكبعدويحتاجلاخرعاممنزراعته

إلىوينتمي،الزهرةيشبهبحريحيواناليحررديق

قنمذياتتسمىالشوكيالجلدذاتالحيواناتمنمجموعة

نجمأيضاالمجموعةهذهوتضم.الجلدالقنفذيانظر:الجلد.

كبيرةبأعدادالبحرزنابقوجدتوقدالبحر.وقنفذالبحر

أنواعإلااليوممنهايتبقلمولكن،التاريخقبلمافترةفي

وهي،المحيطاتأعماقفيالبحرزنابقوتعيش.قليلة

منالرئيسيالجزءأماالبحر.بقاعللالتصاقساقهاتستخدم

وأما،الساققمةعلىفيكونالزهرةكأسويسمىجسمها

كأسمنوتمتد،أعلىإلىويفتحالكأسمركزفيفيقعالفم

أفرعوللأذرع،ريشيةأذرعخمسةالماءتيارإلىالزهرة

وتتغذى،الفمفيأخاديدإلىوتنقلهالطعامتحمعحديثة

الدقيقة.المائيةالكائناتعلىالبحرزنابق
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الحر.قاعليتعيعقالتىالحيواناتمنالبحرزنبقة

منجداقريبةالريشيةالأنجمتسمىحيواناتوهناك

الريشيةالأنجملكن.الشك!!فىوتشبههاالبحرزنبقة

وغالبا،طليقةوتعيشمبكرةمرحلةفيسيقانهاعنتنفصل

الريشيةالأنجموبإمكان.الاستوائيةالمرجانيةالشواطئعلى

أعلىإلىأذرعهاتحريكطريقعنقصيرةلمسافاتالسباحة

منيوجدمماأكثرالريشيةالأنجمأنواعمنويوجد.وأسف!!

البحر.زنابقأنواع

نبتةوهيللفصع،رمزاأصبحتزهرهالفصحرديق

أ!طرةاالازهارمنأنهاكما،طويلةمدببةأوراقلهامرتفعة

أبيضولونها،الكأسيأوالبوقيالشكلذات،الكبيرة

شمعي.

وتتفتح.العالممنمكانكلفيالفصحزنبقينمو

غيرفتراتفيالجنوبيةأوروبافيالأبيضالزنبقأزهار

أمامبكرا.لرمودافصحزنبقتتفئأزهاربينما،منتظمة

خارجتتفتىإذبطا،أكثرفهيواليابانيةالصينيةالزنابق

نأأوتجارهاالأزهاراويستطئزارعوويوليو.يونيوفيالدور

عيدقبلويزهريتفتحواليابانيأصينياالزنبقيجعلوا

وأالمحميةالبيوتفيبزراعتهوذلك،الفصئمباشرة

(.الزجاجية)البيوتالدفيئات

الزنبق.:أيضاانو

شائعاسم،البركزنبقأيضاويسمىالماءرديو

منكلفيتنموالتي،الجميلةالماءنباتاتمنللعديد

تحملالتيالطهويلةالسوقوترتفع،والحارةالمعتدلةالأجواء

للمياهالطينيالقاععندمنالماءزنبقوأزهارأوراق

الخضراء،أوراقهمشاهدةيمكنماوعادة،الصافيةالضحلة

سطحعلىتطفووهي،والمستديرةالرفيعةب!تتتراوحالتي

نأالمعتادومن.مغمورةكذلكتكونقدأنهاغيرالماء

الماءوزنبة!.طويلةزهرسوقعلىالماءفوقترتمإلأزهار

.والحارةالمعتدلةالأجواءفيصافيةمياهـصحلةفيينموالماءزنبق

القاععندمنترتفعطويلةسوقعلىالحميلةالاتأزهاروتحمو

الطيني.

عرضيصلوقد.شيوعاالأكثرهوالأبيضالزهرذو

بينمابالنهارالماءزنبقمنبعضويزهر.سم03إلىالأزهار

بالليل.الآخربعفهطيزهر

مننوعا06مننتتكلمجموعةرييوزا!زنيق

هذهوتسمى(.)السوسناشنابقعائلةمنالربيعزهور

وتعيش.مختلفةوألوانهاالتوليبتشبهحميلةأرهارلهاالماريبوزازنابق

رطة.رمليةترلةديالاحتمالالقويةالمباتاتتلك
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الكرةوتوليب،السحريالفانوسأحياناالجميلةالأزهار

ورقاتوتشبه.الفراشةزنبقةأوالسيغوزنبقةوالأرضية

هىماريبوزأوكلمة،الفراشأجنحةالمتفتحةالأزهار

للفراشة.الأسبانيةالكلمة

الشماليةممالأالذ01الما-.وأ.

مرءينتمىيريبورسس!

وتنمو،العريضةالعشبأوراقتشبهأورأقوالوسسطى

مجموعاتفيأوفرديبشكلالكوبتشبهالتىأزهارها

الأبيفبينألوانهاوتتراوحالتوليبأزهاروتشبه،صغيرة

الماريبوزازنبقةتنمو.والبرتقاليالغامقوالأصفروالبنفسجي

إلىتحتاجولكنها،المساميةالرمليةالتربةفيأفضلبشكل

ويجب.أرضيةتحتأبصالمنتنمووهىالكثير،الماء

وزنابق.الخريففيلزراعتهاالصيففيالأبصالتجفيف

الحدائقأوالغاباتفيوذلك،ممتازةأزهاراتزهرالماريبوزا

الصخرية.

الجميلةأزهارهتعيشالزنابقمننوعراقرديق

النهارفترة،اللونبرتقاليةأوصفراءعادةتكونالتي

منأزهارهوتنمو.الغروبإلىالشروقمنأي،فقط

،الأوراقمنخاليةسويقاتبأعلىمفككةمجموعات

أوراقهوتظهر.سما5و.09مابينارتفاعهايتراوح

وهناك.اللحميالليفىجذرهعندمنالناعمةالطويلة

لكنالنهار،زنابقتشبهوهيالبلاشينبزنابقمايعرف

زرقاء.أوبيضاءأزهارها

الماء.زنبقأنظر:.البركةرئبقة

الزنبق.انظر:مادوئا.رئبقة

!قي!-،!!!*--

طويلةسويقاتأعلىفيحميلةعمقوديةأزهارلهالليمونيالنهارزنبق

.الأوراقمنخالية

.الجرستشمهبيضاءأزهارلهاالواديرنبقة

زهرةكلالرائحةنواحة،حدائقزهرةالواديرفبقلأ

أمريكافيوتنموصغير.جرسشكللهاأزهارهامن

اسيا.وشماليوأوروباالشمالية

خالصةبيضاء،الجرستشبهالتيالجميلةالأزهارهذه

سويقيرتفع.رقيقةساقعلىمجموعاتفيوتتدلى،البياض

وأورقتانسويقولكل(.أرضية)ساقجذريةساقمنالزهرة

حمراءلبيةالتمرةتكونبينما،مستطيلةعريضةورقاتثلاث

جيدةغنيةتربةإلىالنباتيحتاج.ملم6نحوقطرها

الظل.فيجيداينمووهو،ترأبعلىتحتويالتصريف

فىطبيعيةبصورةويزهرمعمر،نباتالواديزنبقة

الفصولجميعفيتزهرالوأديزنبقةأنإلا.الربيعنهاية

الزنبقزارعويحتفظ.المحميةالبيوتفيتزرععندما

حرارةدرجةعندمجمدةالأرضيةالنباتبساقالمحترفون

فىالنباتينمولتزهر.تزرعحتىم52-و4-بينتتراوح

كثرفإذا،نقلهإلىحاجةدونعديدةلسنواتالطلقالهواء

أخذيمكنجديدةلنباتاتحاجةهناكوكانتعددها

فصليبينالفترةفيوذلكوتقسيمهاالأرضيةالساق

بعدعلىمنهاقطعةكلتزرعأنويجب.والربيعالخريف

يجبالمحميةالبيوتوفي.الأخرىعنسمأ.إلى7من

حتىم518حواليحرارةدرجةعندبالنباتالاحتفاظ

تزهر.

الكولونيازهورهمنوتصنع،بعبيرهالواديزنبهتيشتهر

الذهب.ماءبالمعروفالفرنسىالزينةماءأو

.الزهرة:أيضاانظر
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منها.شائعةألواعتلاثةالرم!فىوشماهد،الحقيقيةالرلاليرم!لوعألى71سأحصيوحدالزنابيرأنواعبعض

ص!ءص

قيوقوالحوررحفارلموررئعشا!بورر

اتالحضمنجداكبيرةمجموعةمنواحداكليور

نوع.00017منأكثريوجد.والنملبالنحلالصلةقريبة

مكونةرقيقةبطخيةبمنطقةتتميزالتى،الحقيقيةالزنابيرمن

الأنثى.فىأسسعآلةوبوجودالزنبور،خصر

وتعي!،والدافئةالحارةالمناطقفيبكثرةالزنابيرتوجد

أجنحةالزنابيرولمعظم.الباردةالمناطقفيمنهاقليلةأنواع

المعروفةالبدائيةالأنواعإناثبينما،الطرانفيتستخدمها

ذاتالزنابيرومعظم.الأجنحةإلىتفتقرالمخمليبالنمل

،اللونسوداءأومزرقةسوداءأومحمرةأوصفراءألوان

منلونأيمعالأسوداللونبينيجمعبعضهاأنكما

خطوطعليهالاخروبعضهاالاحمر،أوالأصفرأوالأبيض

كله.الجسمعبربراقآخرلونمعسوداء

انعزالة-أ:مجموعتينإلىالزنابيرالعلماءيصنف

بناءفيمختلفةعاداتلهمنهماوك!!.اجتماعية2-

أ!شابناءالشائعةالانعزاليةالزنابيرإناثفتتولى.العمق

الطين،زنابيرمنكلاالانعزاليةالزنابيروتشم!بمفردها.

أفرادكليساهمبينما،الحفارةوالزنابير،الوقواقوزنابير

فيالاجتماعيمالنظامذاتالاجتماعيةالزنابيرمنالمجموعة

المالوفةالاجتماعيةالزنابيروتشمل.الأعشاشوحمايةبناء

الألمانى.والزنبور،الشائعوالزنبور،البلحزنبورمنكلا

-حشرةأيةمثلمثله-الزنبورجسميتكون.الجسم

يملك.البطن3-الصدر2الرأس-أأجزاء:ثلاثةمن

يتكونالمركبةالعيونمنزوجارأسهجانبيعلىالزنبور

العيإنبينويوجد.العديساتمنالعديدمنمنهاكل

الشموظيفتىيؤديالامششعارقرونمنزوجالمركبتين

الطعامقضمفيالزنبورفمأجزاءتتخصصكما.واللمس

السوائل.وامتصاص

كماالزنبور،جسممنالأوسطالجزءالصدرويكون

أجنحةأربعةلهافالزنابير،والأرج!الأجنحةبهتتصل

الهضمأعضاءعلىالزنبوربطنويحتوي،أرجلوست

البيضلوضعخاصاعضواالزنبورأنثىتملككماوالت!صاثر.

هذاشصلحيثالجلد،تحتالدقيقكالمحقنأيضايعم!!

الةالانعزاليةالزنابيروتستخدم.للحعمممفرزةبغدةالعضو

الزنابيرتستخدمبينما،الفريسةشلفىبهاالخاصةاللسع

ضدأعشاشهاعنالدفاعفيلاسعاتهاالاجتماعية

مركباتعلىالاجتماعيةالزنابيرسمويحتويالدخلاء.

.الحيواناتعلىخطرةأومهيجةكيميائية

مراحل:بأرلغتكوينهاخلالالزنابيرتمر.الحياةدورة

الكاملة.الحشرة4الخادرة3-اشيرقة-2البيضة-أ

الشكل،دوديةيرقةعنالدقيقةالزنبوربيضةوتفقس

مدةفيالكاملحجمهاإلىاليرقةوتصل.الدويدةتسمى

النوععلىالفترةطوليعتمدحيثيوما،02إلى7

يسمىحولهاغلافاحينئذاليرقةتنسجثم.والطقس

فيتحيشالتيالانعزاليةالزنابيراغلبتمضي.الشرنقة

معظمتمكثبينما،الشرنقةداخلهاشتاؤالباردالأجواءا

وتتحول،أسبوعيننحوالشرنقةفيالاجتماعيةالزنابير

مرحلةوهي.خادرةإلىالشرنقةفيوجودهاخلالاليرقة

نهايةوفى.الكاملةالحشرةإلىكلياتحولآفيهاتتحول

الشرنقة.منالكاملةالحشرةتخرجالخادرةمرحلة

فيعادةالاجتماعيةالزنابيرفيوالأنثىالذكرو!زاوج

بأ!مابئقليلة.ذلكبعدالذكورمعظموتموت،الخريف

في(الذكريةالجنسية)الخلاياأضطافاالأنتىوتختزن

فىالشتويالبياتفترةتمضيثمبطنها،نهايةعندحوصلة

لوضعالعم!عملفيالربئلتبدأفيوتخرجآمن،مكان

فيالخزونةأضطافامنالبيضبعضيخصب.البيض

أماإناثا.ليعطيالبطنمنطقةطرففىالمنويالكيس

إناثوتمضيالذكور.منهفتنشاالمخصبغيرالبيض

اليرقة.طورفيالشتويالبياتمرحلةالانعزاليةالزنابير

تتزاوجحيث،الربيعفيالكاملةالحشرةمرحلةإلىوتصل

لمدةالملقحةالاجتماعيةالزنابيرإناثوتعيشالذكور.جمع

الملقحة،غيروالإناثالذكورأما،العامإلىتصلقد

أقل.أوشهرينلمدةفتعيش
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برحيقأساساالنموالمكتملةاشنابيرتتغذىالغذاء.

أحياناالعناكبوبعضأخرىحشراتوتفترسالأزهار،

أنواعمعظموتصطادبالغذاء.الناميةصغارهاتمدلكي

زنابيرمننوعيقومفمثلاالوائد.منمعينانوعاالزنابير

،الطانالنحلاخرنوعويفترلرالصراصير،بافتراسالرمل

نطاطأوالأزرقالذبابأوالنملأخرىأنواعتفترسكما

السودر.أوالورق

الاجتماعيةالزنابيرأنواعمعظمفيالأنثىتصيد

بيضةتضمعذلكوبعدبلسعها،حركتهاوتشلفريستها

الفاقسة--اليرقةتتغذيالفقسوبعد.الفريعسةتلكعلى

الزنابيرومعظمالانعزاليةالزنابيرمنوقليل.الخدرةبالفريسة

ثمالفور،علىوتلتهمهافرائسهاتصيدالاجتماعية

ليرقاتها.كغذاء)تلفظها(أوتسترجعها

معظموتحفر.قديرةأعشالقبناءةالزنابير.الأعشالتق

يعششبينما،الأرضتحتأعشاشهاالانعزاليةالزنابير

خنافسجحورفيأوالمجوفةالأغصانداخلبعضها

علىكل-صغارهاحجراتبينتفصلوهي.مهجورة

الزنابيرأما.الطينأوالحجرأوالقم!منبقطع-حدة

فتبنىالفخاروزنابيرالطينزنابيرمثل،الاخرىالانعزالية

الطين.منبالكاملأعشاشها

منأعشاشهاالاجتماعيةالزنابيرمعظموتبنيهذا

النباتيةالأليافبمضغالورقيةالمادةالأنثىتنتج،حيثالورق

رقيقةطبقاتفيالورقذلكتنشرثم،القديمالخشبأو

ومنهاالزنابيروبعضبيضها.فيهاتضعالتصلتصسئالخلايا

قرصمنمفتوحةأعشاشاتبنيبوليستستسمىمجموعة

البلحزنبورمثل،الأخرىالأنواعأماالخلايا،منواحد

كلاتغلفخلاياعدةمنأعشاشافتبنى-الشائعوالزنبور

الأعشاشتتعلقوقدواحد.مدخللهورقيبغطاءمنها

فيتختلصالزنابيرأعشالق

المستخدمة.المناءوموادالشكل

أعمتماشاتبمىبولستصفزنالير

الشكلفيمثلما-همفتوحةورقية

فتبي،الطينزنابيرأما.أعلاه

اليسارإلى،الطينمنأعمتماشا

منهاعمقفيعرضىلمقطعصورة

حيت،الأنبوبيةالخلايايوضيح

وتنمو.الصعارتفقعي!

قوارضجحورفيالأرضتحتتبنىأوبالأشجار

.مهجورة

،جماعاتفيالانعزاليةالزنابيرلاتعيش.الجماعةحياة

ثمفقط،للتزاوجوالأنثىالذكريلتقىالأنواعمعظموفي

خروجوبمجردبالغذاء،صغارهاوتمد،العشالأنثىتنشئ

عنوتبحثالعم!منهاكلتترك-الشرانقمنالصغار

.للتزاوجرفيق

منظمة-جماعاتفيفتعيح!الاجتماعيةالزنابيرأما

الأنثىتقوم.العائلةنفسمنأعضاءمنأساساتتكون

العش،خلاياأولىببناءالربيعفىبالملكةوالمسماةالملقحة

صغيرةإناثاصغارهاأولىوتصبح.البيضتضعحيث

بناءفيتوسعوهذه،الشغالاتوتسمى،عقيمةالحجم

ضدالعشعنتدافعكما،الصغيرةباليرقاتوتعتنيالع!ش

أواخرحتىالبيضوضعفيالملكةوتستمرالدخلاء.

وإناثذكورعلىصغارهامنجيلاخرويحتوي.الصيف

الملكةفإن،الأنواعبعضوفىالتكاثر.تستطجعحجماأكبر

ماتتفإذا،عادةأخواتهامنأخرىملكاتبهاتلحققد

.الأخرياتالملكاتإحدىمكانهاتحتل،المؤسسةالملكة

الأجواءفيتعيشالتى-الاجتماعيةالزنابيروبعض

الطيرانطريقعنجديدةجماعاتتنشئ-الحارة

فتتركبالأفراد،الععقيزدحمعندمايحدثالذي،الجماعي

منالعديدمعالعشالحديثةالملكاتمنأكثرأوواحدة

عشالتبنياخرمكانإلىكبيرحشدفيوتطر،الشغالات

جديدا.

.الحشرةالدبوربمانظر:

جسمذوخطر،لاسعهلاميسمكالبحريالزلبور

وفى.سمأوه5بينقطرهيتراوحالشكلصندوقيقوي

الشماليةالسواحلمياهفيالبحرزنابيرتوجدأستراليا

عموفاتوجدلالكنهاكوينزلاند،لمقاطعةالشرقيةوالشمالية

ولزنبور.ريفبارييرجزرعنالبعيدالشاطئمناطقفي

الأركانعلىموزعةالمجساتمنمجموعاتأربعالبحر

علىالمجساتهذهوتحتوي.أم،5طولهايبلغوقد،الأربعة

التيالصغرالبالغةاسمامةالكبسولاتمنكبيرةأعداد

اللسعيؤديوقد.الإنسانجلدوتحرقتنطلقأنيمكنها

.معدودةدقائقخلالوالموتمبرحةألامإلىالشديد

الحشراتعدىمتطفدةتعيشحشرةالئمسياكلبور

معظمفي-الحشرةهذهيرقةوتنمو،الأخرىوالعناكب

النمو.الكاملةغيرالأخرىالحشراتداخل-مراحلها

الكائناتيرقاتأوالعناكبأجسامداخلبعضهاوينمو

.الأخرىالدقيقة
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ثلاتمنمكونالبيضلوضعحاصعصوداتالنمسيالزنبورأنثى

ديالميصلوضعالعضوهداالرنمورويستعما!.طويلةخيطةحدائل

.الأحرىالححتراتيرقاتأوالعمكموتيرقات

سم.5إلى.3،بينماالنمسيالزنبورطولويبلغ

البيضتضع-عضولديهاالأنثىفإن،ذلكإلىوبالإضافة

اسمعليهيطلقاسم5منأكثرطولهيبين-خلالهمن

دقيقةجدائلثلاثمنالعضوهذاويتكون.البيضحامل

وتنزلرق،البيضحاملأنبوبتكوينفيتدخلالخيوطتشبه

أسف!!البيضلنقلوالخلصللأمامالثلاثالجدائلهذه

يقومالحشرةهذهأنواعوبعض.للبيضالحاملالأنبوب

بيضهاتضعحيث،البيضحاملبوساطةالأشجاربثقب

منالأخرىوالأنواعالخنافسيرقاتتسكنهاثقوبفي

بير.الزنا

تتغذىإنهاحيث،الزراعةفيمهمةالحشرةوهذه

فىويوجد.بالمزروعاتالضارةالحشراتمنبالعديد

تسمىالتىالحشرةهذهمننوعألف!عتينمنأكثرالعالم

نوعألف04نحوأيضايوجدكما.النمسيةالذبابةأحيانا

حدإلىالنمسيالزنبوريشبهالذيالبراكونيدزنبورمن

نفسها.المجموعةإلىوينتميكبير،

ئز.جوا،نوبل:ن!لرا0لبرتأ،جيجور-ردت

هـ،656-)573الدينشهاب،الزنجاني

بنمحمودبنأحمدبنمحمدأم(.1771-258

،زنجانمنأصله.الزنجانىالدينشهابأبوالمناقببختيار،

خرج،وقزوينأبهر،منبالقربمشهورةكبيرةبلدةوهى

والزنجاني.والحديثوالأدبالعلمأهلمنجماعةمنها

الفقهفيوالتفوقبالبراعةعرف،الشافعيةأعلاح!منعلم

بغداد.إلىرحل.والحديثوالتفسيروالاصولوالخلاف

فيشجاعاديناورعاكان.وبالمستنصريةبالنظاميةودرس

علىالناسلحثتصدىفقد،الإسلامعنمدافعاالحق

استشهدوقدبغداد.التتارداهمح!تالئهسبيلفيالجهاد

كما،القرآنتفسيرفيصنفالتتار.معالمعاركإحدىفى

علىالفروعتخريجكتابالفقهأصولفيصنف

.الأصول

تنزانيا.:انظررئجيار.

الشاطئعلىيقعتاريخيتجاريوميناءمدينةرئجبار

عدديبلغتنزانيا.منجزءاتعدالتيزنجبارلجزيرةالغربي

الأساسيةالصادراتتشمل.نسمةا)00.33س!صانها

المدينةمنالقديمالجزءوفى.القرنفلوزيتالقرنفللزنجبار

الخشبيةالأبوابذاتالمبانىتصطفللميناء،الموأجه

الشوارعجانبيعلىالأصفربالنحاسوالمطعمةالمحفورة

السكنيةالعماراتأيضاتوجدكما.الملتويةالضيقة

بالداخل.الضخمةالخرسانية

البرتغاليونأقام،الميلاديعشرالسادسأغرناوفى

عشرالتالمحالقرنمطلعوفىزنجبار،فيتجاريامركزا

الجزءعلييسيطركانالذيعمانسلطانأقام،الميلادي

زنجبار.فيعاصمتهالشرقيالإفريقىالساحلمنالأكبر

وتجارةالقرنفلمزارععلىالقائمالاقتصادالسلطانودعما

قلبفيقائماالعمانيالسلطانقصرولايزال.العاج

المدينة.

ويستخدمنفاذةرائحةده،التوابلمننوعالزئجييل

منوتستخرج.للمشروباتنكهةوإضفاءالخبزفيعادة

الذي،الزنجبيللنبتات(الأرضتحت)ساقالجذريةالساق

وجزرواليابانوأسترالياالمحيامنالمداريةالمناطقفيينمو

أنواعهومنإفريقيا.وغيربىالجنوبيةوأمريكاالشرقيةالهند

وموطنهالزهور،أحمرعشبينباتوهوالأحمرالزنجبيل

وتستخدم.عديدةأخرىمناطقفىيزرعولكنهماليزيا،

يزرعالأحمروالزنجبيل.مميزةنكهةلإعطاءالنباتجذور

للزينة.أحيانا

الحقيقي،بالزنجبيلعلاقةلهليسالبريوالزنجبيل

قصيرنباتالبريوالزنجبيل.الشماليةأمريكافيوينمو

بلونوزهرة،القلببشكلشبيهةأوراقوله،وصوفي

تستخدمالبريالزنجبيلوجذور.البنيإلىمائلبنفسجى

منبهة.توأبل
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مىلوعأعلاهالأحمر،الزنجبيل

احلم!تجاريارراعتهتتمالزنجبيل

تحت)ساقالحذريةالمساق

لنماتالجدريةوالساق(الأرض

كتيرصلباليسارفيالزنجبيل

فيتستخدمماوعادةالعقد.

.مسحوقشكلفيأوالطعام

)الصيدلة(؟والمسدمينالعربعندالعدومانظر:الزلجدر

الزئبقيك.كبريتيد

.الدهاناتصنعفيتستعملمادةأوخامةالزدجمر

إلىالقرمزياللونبينتتراوحمتعددةألوانوللزنجفر

فييصنعالزنجفروكان.الزاهيوالأحمرالفاقعةالصفرة

أصبحفقد،الانأما،الزئبقكبريتيدمعدنمنالماضي

المادةهذهمعالجةثممعا،والكبريتالزئبقطحنمنيصنع

تحريكهمعالمسحوقويسخن.الكاويالبوتاسبمحلول

لمدةللبخارالكبريتيدهذاوبتعريضأسود.كبريتيداليعكل

الخامة.علىيحصل،طويلة

الزئبق.:أيضاان!

الاتحادمعتشترك،الصينغربيتقعمنطقةرفجيالج

كم.00237طولهايبلغبحدود()السابقالسوفييتي

منطقةتسميهاولكنها،زنجيانج،الصينيةالحكومةوتحكم

(.ذاتيحكم)ذاتمستقلة

،والجبالالصحاريمن،مقفرةأراضزنجيانجومعظم

الأرضمن%ا7نحوالمنطقةوتغطي.السكانقليلة

الص!ت.سكانمنفقط%أنحوفيهاولكنالصينية

وأعلىيعيشونمليوناعشرالثلاثةزنجيانجسكانومعظم

اصطاعية.واحاتمنبالقرب

أصولهم.فيصينيينغيرالمنطقةسكانومعظم

نصفنحوالأجرعليهميطلقالذينالأتراكويشكل

الكرجيز.والكزخالأخرىالمجموعاتوتشتمل.السكان

قديمطريقوهوالحرير،طريقعلىواقعةزنجياجكانتوقد

وقدبالصن.وأوروباالأولممطالشرقبينمايصلكان

زنجيانجفيالأوسطالشرقسكانمنالكثيرامستقر

الإسلاموأصبح.قويةالأوسطالشرقتأثيرأتوأصبحت

لغةفي،واضحةبصورةتتضح.زنجيانجفيالرئيسيةالديانة

تأثيرات،والموسيقىالمعماريةوالهندسةملابسهم،الناس

الأوسط.الشرق

فيالمهمةالاقتصاديةالنشاطاتمنواكراعةعيوالى

والماعزوالخرافالأبقارقطعانالرعاةويرعى.زنجيانج

والفاكهةالقطنالمزارعونويزرع.الأخرىوالحيوانات

معدنيةمصادرزنجيانجوفي.والقمحوالأرزالشاميةوالذرة

.واليورانيوموالنفطوالحديدالفحمتشملضخمة

الآلاتلصناعةمصانعفيها،زنجيانجعاصمة،أورامكي

والإسمنت.الزراعية

همانأسرةحكمخلالزنجيانجالصينحكمتوقد

الأجرحكممنفتراتوبعدم(.022-..مق02)2

أثناءأخرىمرةالصينحكمتحتزنجيانجوقعت،والمغول

عاموفىأم(.219-461)4)كينجع(مانشوأسرةحكم

وقدمقاطعاتها.إحدىزنجيانجأنالصينأعلنتأم488

،أم949عامالصينفيالحكومةعلىالشيوعيوناستولى

الاتحادمعالحدوديةالخلافاتخلقتالوقتذلكومنذ

زنجيانج.فيتوترا)السابق(السوفييتي

.تركستان:أيضاأنظر

فيتستخدمكانتإطلاقأداةالمصونالزدد

الناريةوالأسلحةالعتيقةالمسكتوبنادق،المسدسات

التاسعالقرنأواسطحتىام062منالفترةفيالأخرى

الظرمنقطعةالمصونالزندولأسلحة.الميلاديعشر

فعندماالزند.تسمىأخرىقطعةفيبإحكاممشدودة

وتضرب،الأمامإلىالزندينطلقالمقداح،يسحبكان

وفيشمررا.محدثةالمحورعلىالفولاذمنقطعةالظرقطعة

الذيبالبارودمعبأصغيرمخزنينكشفنفسهالوقت

فقط.القرلبالمدىعلىيرتمدوالمصونبمالزندالمزودا!لسدس
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ماسورةفيالرئيسيةالذخيرةيشع!!ثمومنالشرار،يفجره

بمعنىزنديةنصفالمصونةالزنودتكونأنيمكن.البندقية

.للإطلاقجاهزةالزندكاملةأوتأمينموضعفيتكونأن

التيالناريةالأسلحةالمصونالزندبأسلحةامشبدلتأخيرا

.القدحكبسولاتاستخدمت

المسكت.بمالناريالسلاح:أيضاانظر

الطويلالسمكمننوعالزندرسمكة.سمكةاكفدر،

وأنهاربحيراتفييعي!قالذيالفرخفصيلةمنالجسم

الرامح.بالفراخأيضاويعرفأوروبا،وشمالىوسط

الأسنانمنعددولهواحد،مترإلىالزندرطولويصل

.الأخرىبالأسماكأساسايتغذىوهو.المدببة

البطيئةوالأنهارالكبيرةالبحيراتفيالزندرويعي!

الأسماكمنالنوعهذا.الكدرةالمياهذاتالأنهاروبخاصة

اليابس،الطينأوالحصباءعلىالربيعفصلفىبيضهيضع

الزندريصاد.يفقسحتىالبيضبرعايةالذكرويقوم

تجارية.بكميات

فلزوهو2.ولالكيميائيرمزهعنصرالخارصينأواكفك

فىبأهميةويتمتع،الزرقةإلىضاربأبيضلونذولامع

باستخداماتفقكيفماتشكيلهيمكنفالزنك.الصناعة

الفلزاتجلفنةويتم.الفلزاتلتشكيلالتقليديةالوائق

الصدأ.لمنع-بالزنكصقلهاأي-والفولاذالحديدمثل

وأميازيبمثلالمنتجاتبعضفيالمجلفنالفلزويستخدم

الزنكويستخدم.الصهاريجوبطاناتالسطحبالوعات

النباتاتأنكما.الكوبائيةالبطارياتصناعةفيأيضا

.والعلاجالطبيعيالنموفىالزنكإلىتحتاجوالحيوانات

الأنسولين.هورمونمكوناتأحدالزنكويعد

لتشكيلأخرىفلزاتمعيتحدأنللزنكويمكن

النحاسمنممبيكةيعدالذيالصفرذلكمثال.سبائك

والقصديرالنحاسمنسبيكةوهووالبرونز،والزنكالأحمر

والنيكلالنحاسمنسبيكةوهىالألمانيةوالفضة،والزنك

اللحامسبائكصناعةفيأيضاالزنكويستخدم.والزنك

.(الفلزاتلحامفيتستخدمالانصهارسهلة)سبائك

يأ،!البفيالصبعمليةفىوسبائكهالزنكويستخدم

القوالب،باستخدامالمنصهرةالفلزاتمنالأشياءتشكيل

باستخدامماشيءطلاءأيبالكهرباء،الطلاءعمليةوفى

الأدواتتشكيلأي،المساحيقتعدينعمليةوفيالكهرباء،

.الفلزاتمساحيقمن

منالزنكبريقإطفاءعلىالرطبالهواءويعمل

وحالما.الزنكأكسيدمنرواقيةطلاءطبقةإكسابهخلال

يؤكسدأنللهواءلايمكن،هذهالطلاءطبقةتتشحل

الزنكأكسيدمسحوقيستخدم.الزنكمنالتاليةالطبقة

واللدائنالتجميلممستحضراتصناعةفيالأبيض

فيكذلكويستخدم.والصابونالجلدومراهموالمطاط

كبريتيدويتوهجوالأحبار.الصبغيةالدهاناتصناعة

تسلطعندما،والكبريتالزنكمنمركبوهو،الزنك

أشعةأوالسينيةالأشعةأوالبنفسجيةفوقالأشمعةعليه

.الإلكتروناتمنوتيار)ال!صاثود(السالبالقطب

فيالمضيئةالميناطلاءفيالزنككبرسيدويستخدم

الفلورية.والمصابيحالتلفازأجهزةوشاشاتالساعات

يقيوالكلور(الزنكمن)مركبالزنككلوريدأنكما

.والحشراتالتآكلمنالخشب

كبريتيدعلىيحتويخامش!سلعلىالزنكويوجد

وتفصل.الفضةكبريتيدأوالرصاصكبريتيدأونكإا

دقيقنحوعلىبترسيبهاالمناجمفىالكبريتيداتهذه

كبريتيداتتزاحثم.التعويموكيميائياتبالماءومزجها

وتضاف.التعويمأوعيةفيالنابخالزبدمعوالفضةالرصاص

أوعيةقاعفيالمترسبةالثمالةإلىأخرىكيميائيةمواد

يحولالذىالزنككبرشيدعلىالحصوليتمحتىالتعويم

محلولعلىللحصوليغسلالذيالزنكأكسيدإلى

بالكهرباءالزنكأكسيدمحلوليحللثم.الزنكأكسيد

حمضيتولدالعمليةهذهوفى.الزنكفلزعلىللحصول

الكبرشيكحمضوئعالجثانويا.ناتجاباعتبارهالكبريتيك

الكهربمائي؟التحليلانظر:.الغسيلعمليةخلالمن

التعويم.عملية

.9356.الذريووزنه03للزنكالذريوالعدد

.م709عندويغلي،م58.9154عندالزنكوينصهر

الزنكمنكبيرةكمياتعلىتحتويلمحبائكاكتشفتوقد

للزنكالمنتجةالدولأهم

للزنكالمسويالإشاج

......كمدا

..)سالقا(السويمالاتحاد

."لياستراأ

ليرو

.

.

.

"

......

متريطنألأ421

......

متريط!0.081

......

مزيطن308ر.

......

متريطن.4795

......

متريطن5.055

.9891عامتقديرات

للمعادد.الأمريكىالمكف،أم989المعادد،ع!المسويال!ضا!المصدر
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الثانيالقرنفيالرومانوصنع.التاريخماقبلمخلفاتفي

تحتويخاماتمنالاصفرالنحاسمنعملاتالميلادقبل

أندرياسالألمانيالكيميائيوقام.والنحاسالزنكعلى

عامالزنكحولدراسةأولبنشرمارجرافسجيسمون

.ام746

الزنك.كبريتيد؟الجلفنةبمالسبيكة:أيضاانظر

زنكي.محمودانظر:.محمود،رئكي

تدمرملكةم(.285-؟هـ،ق8ء3-؟)ردوييا

تابعاقطاعاانذاكوكانت،القديمةالعربيةالممالكإحدى

.للرومان

منهااشتهرتورواياتأقوالزنوبيافىوردت

زنوبيا،عندهموتسمى،الغربتأريخمنالأولىبمروايتان

تولتتوفىفلما،أذينةيدعىلملكزوجةكانتحيث

ابنهاعننيابةالحكمدفةأدارتقيلأوالحكمزنوبيا

لتصبحوأخرجتهموحاربتهمالرومانفتحدتالقاصو،

أورليانوسالإمبراطورأنغير،تابعةغيرمستقلةمملكةتدمر

العربيةالملكةوأسرتدمرفدخلالنصرهذاعلىقضى

عندوجيشهاالملكةبهاخدعحيلةطريقعنالبطلة

حتىعندهأسيرةزالتفما،المعاركإحدىفيالتقائهما

غما.ماتت

هذهأنوترى،العربتأريخمنفهيالثانيةالروايةأما

الزباءأنالروايةهذهومؤدىعمرو.بنتالزباءهيالملكة

أختابن!احتال،الو!احجذيمةيدعىعراقياملكاقتلت

بقتلهاوهمقصرهاودخلعديبنعمرويدعىله

عمرو(.بيدلا)بيدي:وقالتقاتلاسمافامتصت

البغاء،؟ا!سدر(فيوسانتقال)كيفيةالإيدزنظر:ا.اكس

.()حكمهلزواخا

ابىذيةصورمنصيورةاك!م!ذهب.!!،اكئية

مستمدةالزنيةفإن،اليابانوفىآسيا.شرقيفيتنتشرالتي

علىكبيراتأثيراتؤثروهى،الأساسيةالناحيةمنالبوذيةمن

فيالأتباعمنالعديدالزنيةاكتسبتوقد.اليابانيةالثقافة

العشرين.القرنمنتصفمنذالعالممنمتفرقةأنحاء

أشمكالمنشكلإلىالوصولإلىالزنيةوتهدف

نأالزنيةأتباعويؤمن.ساتوريعليهيطلقالروحيالتنوير

مدرستانوهناك.الساتوريحالةتحقيقمفتاحهوالتأمل

فيرينزايأتباعيتأملوسوتو.رينزايهماللزنيةرئيسيتان

وهمكوالز،عليهايطلقالتيالمحيرةالألغازبعضمعنى

أتباعفإنوكذلك،الأرجلمتصالبيأوالقرفصاءيجلسون

الأعمالالزنيةيقرأ.الوضعنفسفيوهميتأملونالسوتو

التىللبوذيةأخرىصورةوهيالماهايانا،لبوذيةالمقدممة

نأالزنيةأتباعمنالبوذيونيؤمنآسيا.شرقيفيتنتشر

التيالتنويرحالةإلىالوصولفييسهمالعضليالمجهود

يدعىمدرسمعجنبإلىجنباويعملونينشدونها.

وهوينشدونهماإلىللوصولبتوجيههميقومالذيالسيد

الساتوري.حالة

يدعىهنديناسكقامحيثالهند،فيالزنيةبدأت

السادسالقرنفيالصينفيالزنيةبنشربوديزارما

وأدخل.تشانهناكالزنيةعلىيطلقوكان.الميلادي

وقد.اليابانإلىالتشانودوجنعيساييدعيانقسيسان

علىعشر،الثانيالقرنفيالرينزايمدرسةعيسايأنشأ

عشرالثالثالقرنفىلسوتوامدرسةدوجنأنشأحين

فيرئيسيةوثقافيةدينيةقوةالزنيةوأصبحت.الميلادي

.اليابان

البوذية.:أيضاانظر

فيهاوالاتجارالزينةنباتاتزراعةوعلمفنرةاكط

الزينةفيلاممتخدامهاالزينةنباتاتبعضتزرعورعايتها.

والمناسباتالداخليةللزينةالاخروبعضها،المنازلخارج

الخاصة.

نباتاتوكذلكوتسويتها،المزخرفةالزهورزراعةتعد

ذاتالمناطقفيالناسيقوم.رائجةكبيرةصناعةالزينة

فيالزهرياتونباتاتالزينةأزهاربزراعةالمعتدلالمناخ

فيلكنالشتاء.فصلفىحتىالطلقالهواءأيالعراء،

فيالنباتاتهذهمثلتزرعالبارد،المناخذاتالمناطق

الطقسخلالتدفئتهايمكنالتيالدفيئةالمحميةالبيوت

علىالإزهار.عمليةفيالتحكمالمزارعونويستطعالبارد.

أثناءلتزهرالبونسيتيةفيالتحكميمكنهم،المثال!مبيل

الميلاد.بعيدالاحتفال

فىبالتحكمالأزهارزراعةفيالمتخصمصونيقوم

خلالمنطورتمتنوعةعديدةبأساليبالإزهارعملية

فيزراعتهافيكذلكيتحكمونكماالمستمر.البحث

حجبوفتراتالحرارةدرجاتوبتنظيم،معينةتوأريخ

تقصيرأوإطالةعلىيعملونالاحيانبعضوفي.الإضاءة

وقد.يومكلالنباتيعستقبلهأنيمكنالذيالضوءمدة

أنواعاالزيخةنباتاتزراعةفىالمتخصصونالباحثونطور

ونباتاتاللاشموكيةوالورود،الساقالطويلةالقرنفلمن

زراعةفيالمتخصصونويعمل.المزدوجةالخطمزهرة

وشمركاتبئالزهور،ومحالالمشاتلفيالزينةنباتات

شركاتوفي،والخاصةالعامةالحدائقوفيالبذور،تسويق

وتحميلها.البيئةتنطم

الهجين.؟المحميةالبيوتالزهوربمبائع:أيضاانظر
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.(م6391-3681هـ،أ453-9721)الزهاوي

بابانأحمدالملابنفيضيمحمدبنصدقيجميل

أشتهروقد.الأصلكرديعراقيشاعر.الزهاوي

وسكنها،فارسببلادزهاإلىهاجرجدهل!نبالزهاويمما

جميلبابنهمنهاجاءزهاويةبسيدةوتزوج،سنواتعدة

(.كركوك)شرقيالسليمانيةأمراءالبابانوأجداده.صدقي

نظم،الحديثالعصرفىوالتجديدالإصلا!دعاةمن

حداثته.فيوالفارسيةبالعربيةالشعر

وعلىالأسريالتعليمعلىالثقافيةنشأتهاعتمدت

فتنوعتكثيراوسافرالحر.والاطلاعالمسجديةالحلقات

وقدصغرهفىالفارسيةاللغةتعلم،خبراتهوانصقلتتجاربه

.الخيامرباعياتترجمحتىأجادها

والتدريسالعامةالخدمةمجالاتفيالزهاويعمل

للفلسفةأستاذافكان.متعددةمناصبفشغلوالسياسة

للأدبوأستاذابالآستانةالملكيةالمدرسةفيالإسلامية

عضومنصبشغلكمابالاستانة،الفنوندارفيالعربي

ونائئاالمعارفمجلسوعضوببغداد،ألامشئنافمحكمة

ورئيسابغداد،عنونائبا،العثمانيالنوابمجلسفي

بمجلسعضواوظلبغداد.فيالقوانينتعريبللجنة

وفاته.حتىالعراقيال!عيان

الدواوينمنبعددالعربيةالمكتبةالزهاويأثرى

:آخرانوديوانانالزهاويديوانأهمهاالشعرية

اللبابأما.الزهاويورباعياتالشيطاننزغات

بينماأم(.)289عامطبعوقدشعرهخلاصةفيضم

بهاجاشتالتيالقصائدتلكعلىالأوشاليحتوي

بخطالديوانهذامقدمةوكت!،حياتهاخرفىنفسه

الرصينةترجمتهعنفضلاهذا.ام349عاميده

النثريةالمؤلفاتمنوله.الفار!يةعنالخياملرباعيات

طئكلامالكائناتبعنوانالفلسفةفىصغيركتاب

والظواهرالعامالدفعيسمىآخروكتاب،أم698

والفلكية.الطبيعية

علىانفتحواالذينالشعراءروادمنالزهاويويعد

أديب،ماهوبقدرعالماكانكمابالتجديد.وبشرواالحياة

.شعرهفيذلكأثرانعكعروقد

رؤيةمنفيهابماشعرهجيدمنشكوىقصيدتهوتعد

:يقولوفيهاالصياغةفيوجزالةطويلونفسنافذة

وبغربرحلةيومكلأفي

متعبالمعيشةلإدراكوسعي

فتسارعتغيهافيطغتنفوس

والتعصبالهوىأعماهاالشرإلى

أننىيخرعندهمذنبومالي

يذهبغيريمالي!إلىذهبت

مغاقباذنباالعلمنصركانإذا

مذنباللهأشهدفإنىعليه

:يقول،مؤثرةأبياتفيويناجيهشسعرهويصف!

سماءأنتياشعر

بفكريفيهاأطير

وطوراأس!طورا

نسركتحليقأعلو

شعوريتصورلمإن

شعريياشعرفلست

بحينموتيبعدمن
قدريالقومسيعلم

حياتىوقفتفقد

عمريوأفنيتلهم

اللغويةومادتهاالدنيا.علىوالحرصالرغبةضداك!

:للرجالوالجمعالزهادةمنزاهدفهوزهدايزهدزهد

إلىوماوالحقيروالقليلالرخيصبمعنىتردوقدزهاد.

ذلك.

مزهداسميوإنماء،الشيوالقليل،المالالقليلوالمزهد:

يقنعهكانإذاالعينزهيدرجلويقالفيهيزهدعندهمالأن

الكثير.إلايقنعهلاكانإذاالعينورغيب،القليل

المالعنرغبلمنإلااللغةفيزاهذيقاللاهذاوعلى

له:فيقالالدنيامنشيءعندهليص!منأماالدنيا.فيأو

مزهد.

يرغبفيمايكونالمتقدماللغويلالمعنىوالزفد

عنيرغبلاوالإسلام،يملكهلمأوملكهعنه،الإنسان

فييرغببلفيهايرغبولاحرامهاعنيرغببلالدنيا

اللهآتاكفيماوابتغ):وجلعزالحققالالصالقالعمل

أحسنكماوأحسنالدنيامننصيبكتنسولاالآخرةالدار

يحبلااللهإنالأرضفيالفسادتبغولاإليكالله

77.ةالق!ص*!المفسدين

إلا-"ءخسرلفيالإنسانإن-اء)والعصر:سبحانهوقال

وتواصوابالحقوتواصواالصالحاتوعملواآمنواالذين

.3-أ:لعصرابالصبر!

قالمسعود،ابنعن!هص!:الرسولحديثفيوورد

ذرةمثقالقلبهفيكانمنالجنةيدخلالا!ص!:النبي

نأيحبالرجلإن:اللهرسوليا:رجلفقالكبر(من

)إن.!!اللهرسولفقال.حسنةونعلهحسناثوبهيكون

وغمطالحقبطرالكبر،الجماليحبجميلالله

(.الناس

يزهدلاالإسلامأنعلىتدلالكريمةالنصوصفهذه

ولا،الاخرةإلىوينقطعوابالكليةليتركوهاالدنيافيالناس
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بلالدنيابمويتركوابالكليةعليهاليقبلواألاخرةفييرغبهم

والاخرة.الدنياخيريبينالجمعهوسبيلا،ذلكبينيتخذ

:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروروىالسياقهذاوفي

غيرفىوالبسواوتصدقواواشربوا)كلوا:عفسطالنبيقال

أثريرىأنيحبسبحانهاللهفإن،سرفولامخيلة

حسن.حديثوهو(عبدهعلىنعمته

وأما):تعالىاللهقولالحكيمالتنزيلفيوردوقد

.11:الضحى*!فحدثربكبنعمة

عنزادوعماالمعصيةعنالكفهوالحقيقىفالزهد

زادفيماإلاتكونلاالإسلامفىالزكاةفإنولذلكالحاجة

الأغنياءمنتؤخذأنهاأي.الحولعليهوحالالحاجةعن

ليسالذينالمزهدينمنالزكاةتؤخذولاالفقراء.علىوترد

تقملمالشامخةالإسلاموحضارة.مالولامتاعلديهم

الدنيامزجتبلللاخرةوالانقطاعالدنيافيالزهدعلى

طيبا.أكلهافاتتبالاخرة

لعبادهأخرجاللياللهزينةحرممنقل):تعالىاللهقال

الدنياالحياةفيآمنواللذينهيقلالرزقمنوالطيبات

يعلمون!لقومالآياتنفصلكذلكالقيامةيومخالصة

.23:الأعرأف

تلك.وتعمرهذهفتعمربالاخرةالدنياتمتزجهكذا

الأرضفيعلوايريدونلاللذيننجعلهاالآخرةالدار)تلك

83.:القصص!للمتقينوالعاقبةفساذاولا

بالكلية،الدنياعنانقطعواالذينالنساكزهدأما

ولمأنفسهمعلىفرضوهانافلةءفهذهالاخرةفيورغبوا

عليهم.اللهيفرضها

بهويتصدفحاجتهعنفاضفيماالإنسانيزهدأنأما

الحاجةبهويذهبالرمقبهيسدماعندهليسمنعلى

وقد،عليهوحث،الإسلامفيهرغبمطلوبزهدفهذا

أقبلوأالذينالأنصارمنالنفرأولئكالكريمالقرآنوصف

)ويؤثرون:تعالىفقاليواسونهمالمهاجرينإخوأنهمعلى

نفسهشحيوقومنخصاصةبهمكانولوأنفسهمعلى

.9:الحشر!المفلحونهمفأولئك

كتبأمهاتأحدالألبابوثمرالادابزهر

،الحصري،عليبنإبراهيم،إسحاقأبوجمعه.الأدب

المغربأدباءمنأديبأم(106هـ،453)تالقيروانى

الحسنأبيالمشهورالشاعرمعاصروهو.بليغوناثرمؤلف

هوالحسنأبو،والحصري.قرابةوبينهماالقيروانيالحصري

الصب.ياليلالمشهورةالقصيدةصاحب

المؤلففيهيتناوللممحضأدبيكتابالادابوزهر

فنونعلىقصرهبل،واللغةوالتصريفالنحومنشيئا

البلاغةضروبمنبذلكيتصلوماونثرشعرمنالقول

وجودةالإنشاءوحسنالتشبيهوإصابةالصياغةوجمال

الخطابة.

صاحبهيعنلم،والروايةالجمععلىقائموالكتاب

كماعليها.والتعليقومناقشتهاوالأشعارالأخباربتمحيص

،مدروسأسلوبأومعيننهجعلىيمشلمالكتابأن

فيالحصريجمعهاوأخبارنصوصمجموعةهووإنما

فهو.معينترتيبدونبينهاألفثممتباعدةأزمان

ثمالمهديبنتعليةثمبدربنالزبرقانعنمثلا،،يتحدث

ذلك،وغيروالبيانالشعرفيأقوالهوبعضءه!الرلحمولعن

هكذأ،وشعرهسلمىأبىبنزهيرعنللحديثيعودثم

يصفالقدماءبعضماجعلوهذا،تبويبأوترتيبدون

غريجة.كلجمعمؤلفبأنهالكتابهذا

محصمورفهوالجد،الكتابموضوعاتعلىوالغالب

فيهلأنبموالمجونالعبثعنبعيداوالدينالخلقدائرةفي

فكأن.وأقوالهموالتابعينوالصحابةكل!س!الرسولأخبار

علىمشتملاكانلمايشينعماالكتابتنزيهأرادالمؤلف

الحصريأنذلك!كدوالذي.الصالحالسلفأخبار

الملحفىالجواهرجمعسماهاخركتاباصنفنفسه

فيهألحق،فلعلهالأدابزهرذيلباسمورمرفوالنوادر.

منهجوهو،الأولالكتابفيذكرهتحاشىماالأخبارمن

.مقبول

:فقالالكتابمقدمةفيمنهجهعنالمصنفأبانوقد

الشعرفىالبلاغاتمنكافيةقطعةفيهاخترتكتاب!ءهذا

ليوليس...ومعناهلفظهحسنمماوالفقروالفصولوالخبر

واختيارالاختيار.حسنمنأكثرالافتخارمنتأليفهفي

".عقلهمنقطعةالمرء

عنايةالوصفبموضوعالحصريإسحاقأبوعنيوقد

والبلاغةالليلوصففيالنصوصإيرادمنفأكثر،خاصة

أسلوبعلىالسجعوغلبوغيرها.والبرقوالرعدوالماء

طبعاتطئالكتابالعصر.ذلكأسلوبوهوالكتاب

ومفهرسة.ومضبوطةمشروحةعديدة

.الأدب،العربي:أيضانظرا

فيو!زعرعينموجتابنجماتالعطريا!للعزوو

رالخيمةيعرفالذيالزهريالراسويتكون.الربيعفصل

هذهتتميز.الصغيرةالربيعزهورتشبهفرديةزهورمن

،القاعدةعندوالبرتقالى،الغامقالأصفراللونذاتالزهور،

.عطرةبرأئحة

الأرا!يفىيوجدأوروبينباتالعطريالربيعوزهر

،المتحدةالمملكةوفي.السياجيةالضفافوعلىالعشبية

أما.الخاصةالحدائقفىلغرسهاالربيعزهورمنال!ضيراقتلع

قانونا.محظورالنشاطفهذأالان
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الحقولفينموهاويكثر.الرليعفصلفيتنموزهرةالعطريالربيعزهر

الطماشيرية.أوالجيريةالتربةديخاصةولصفة

فيينموالذىوهوالربيعزهريسمىاخرنباتوثمة

يتميزهذافرجينياوزهر،الشماليةبأمريكافرجينياولاية

برأعمها.فيورديةتكونالتيالبوقيةبأزهاره

البرية.الربيعزهرةأيضا:انظر

أدعاببعضفيمستعمدةصغيرةمكعباتالئردرهر

نرد.بحجريتلعبقمارلعبةوهيالكرابس،كلعبةالحظ

وفيالاحتكار،ولعبة،الطاولةلعبةفىأيضاالنردويستعمل

المفردالمكعبعلىيطلق.الأخرىالخشبيةاللوحةألعاب

منهاجانبكلوعلىجوانبستةنردولكلالنرد،اسم

معظمفينرديناللاعبونيستعمل.نقاطستإلىنقطة

علىأوالقمارطاولةعلىالنرداللاعبونويدحرج،الألعاب

يكونالدورانعنالنرديتوقفوعندمامستو.سطحأي

هوالنردينلكلاالعلويينالسطحينعلىالنقاطمجموع

الحظإن.بالذأتالدورةلتلكالمستعملالرقميحددالذي

علاقةولاتظهر،التىالأرقاميحددالذيهوالعشوائى

بذلك.للمهارة

يقررالألعابمعظم!يمعا.والمهارةالحظألعابفييستعملالنرد

اللاعب.بهايقومأنبمكنالتيالحركاتعدداللاعبون

يقومالمتحدةالولاياتفيشعبيةقمارلعبةالكرأبس

رقمعلىالحصولمحاولآالنردويدحرجاللاعببها

منتوليفة36وتوجد،للحالةوفقا21-2منمعين

بينالواقعةعشرالأحدالأرقامأحدينئكلنهاالتيالأرقام

2-21.

-389هـ،404-)327القاس!أبو،الزهراوي

طبيب.الزهراويالقاسمابو،عباسبنخلفام(.130

الجراحينأعظميعدماهروجراح،حاذقأندلسىعربي

المشاهدةحسن،مدققوصيدلي،الإطلاقعلىالعرب

الأندلسيةالعاصمةالزهراءفيولدواحد.آنفيوالتجارب

إليها.فنسب،والتعليمالمهنةمارسوفيها،الجديدة

لمنالتصري!وآلف،مختلفةجراحيةآلاتابتكر

كلهاالطبلأبوابجامعكتابوهو،التأليفعنعجز

فيبالجراحةالمشتغلينعمدةعامخمسمائةطوالظل

الطبيةللعلومجامعةمقالةثلاثينعلىيشتملوهوأوروبا،

والأذنالعينجرأحةعنفيهتكلموقد.آنذأكالمعروفة

،الجراحتعقيموعن،المثانةفيالحصىتفتيتوعن،والفتق

كشابهبعففصولوضمن.وحيةميتةالأجساموتشريح

مائتين.علىعددهايزيد،جراحيةلالاترسوما

وهي،كتابهمنالثلاثينالمقالةفىالزهراويبحث

فيالجراحيةوالصناعةاليدعمل،شهرةوالأكثر،الأخيرة

ذإ،والجراحاتوالفصدوالكيوالخلعوالكسرالجبرأحوال

سوىتندرستكادمتروكةمتدنيةالصناعةهذهكانت

هذهالزهراويفأحيا.الأوائلكتبفيباقيةيسيرةرسوم

الأخرىالصحيةالمهنوسطلتقف،رميمةوهيالصناعة

.والأفعالالنتائجلخيربهاوتنهضتنافسها

وهوالتأليفعنعجزلمنالتصريف:مصنفاتهمن

عملفيالمقالة،والأوزانالأكيالتفسيروأشهرها،من

الزهراويعباسبنخلفمفرداتمختصراليدبم

عمها.وخوا

رأسه.مسقطالزهراءفيالزهراويتوفى

)الطب(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

الحجمفىمتماثلانلأنهماال!رضبتوأمتعرفالزووة

أصغروهوأكم،2)001حوالىالزهرةقطريبلغحيث

كوكبيوجدولا.كم464بحواليالارضقطرمن

نقطةأقربفيوتكون.الزهرةكوكبمنللأرضأقرب

كم.مليون4.41حواليبعدعلىالأرضمن

بلالكواكبألمعالزهرةأننجدالأرضمنالنظروعند

السنةمنمعينةأوقاتوفياخر.نجمأيمنألمعأحيانا

اتجاهفيالسماويةالقبةعلىيشاهدجرمأولالزهرةتظهر
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الكواكبآخرتعتبرأخرىأوقاتوفيالمساء.عندالغرب

.الصباحعندالشرقيةالسماءفيتشاهدالتيالنجومأو

فيتشامدأنيمكنلمعانهاأشدفيالزهرةتكونوعندما

عندالصبا-لحنجمةيعسمونهاالقدماءالفلكيونوكانالنهار.

المساء.فيظهورهاعندالمساءونجمة،الصباحفيظهورها

هماه،الجرمينهذينأنتحققواوأخيراا!لساء.نجمةانظر:

.الزهرةسميواحدجرمإلا

بعدالشمسر،منقرباالكواكبثانيةالزهرةا!ل!ار.

-حوالىالزهرةإلىالشمسمنالمسافةمتوسطويبلغعطارد

إلى3دمليون015بحواليمقارناكم،مليون2.801

عطارد.إلىكممليون.957وحواليالأرض

حيثتقريبادائريمدارفيالشمسحولالزهرةتدور

عند!ممليون980.1حواليمنبينهماالمسافةتتغير

عند!ممليون5.701إلىالشمسعنللزهرةنقطةأبعد

اكبالكممداراتإنحيثالشمسمنلهانقطةأقرب

ذلك.منأكثرإهليلجيةذاتالأخرى

!شمهور.57أيأرضيايوما225حواليالزهرةتأخذ

تدوربين!الشمسحولواحدةدورةتدورلكيتقريبا

واحد.عامأييوما365فىالشمسحولالأرض

التلعصكوبخلالمنالزهرةإلىالنظرعند.الأوجه

الظ،هريالتغيرهذا.والحجمالشكلفيتتغيرأنهانجد

تظهرالأوجهوهذهالقمر.أوجهتشبهوهي.الأوجهيسمى

بأشعةالمضاءةالكوكبسطحمنالمسافةتغيرنتيجة

اتأوؤفيسطئالأرضمنتشاهدوالتيالشمس

مختلفة.

يمكننا،الشمسحوليدورانوالأرضالزهرةأنوبما

584كلالشص!منالاخرالجانبفيالزهرةنشاهدأن

الزهرةسطحكلنشاهدأنيمكنالنقطةهذهوعنديوما.

الشمسحولالزهرةتتحركوعندما.الشمسبأشعةالمضاء

صجمهاويبدومنهاالمضيءالجزءيبدوالأرضمنمقتربة

.حوالينشاهدأنيمكنيوما221حواليوبعديزداد.كأنه

فيالزهـرةتكونيوما71حواليوبعد.الكوكبنصف

جزءإلايرىلاذلكوعندالشمسمنالأرضأتجاهنفس

.الزهرةبأوجهتعرفوهذهالمضيء.السطحمندقيق

ترىأ!طيمكنالأرضناحيةالزهرةتتحركوعندما

ا!لأرضعنمبتعدةتتحركوعندماالممساء.عندمبكرا

.الصباحعندمبكراتشاهد

تدورفإنهاالشمسحولالزهرةتدوركما.الدوران

يمرو!كيمحورحولوذلكشديدببطءنفسهاحول

مدارمستوىعلىمتعامداليسالمحوروهذابمركزها.

178حوالىالمحورميليبلغإذالشمسحولالكوكب

دورانمحورميلولتوضيح.العموديالإتحاهمندرجة

.الزهرةعنلمحة

كوك!س!!!فر!هي"ررقلود!ي"سملتطهرالتيالرهرة

اليمير.علىالمينللىهرةالقديمالرمرالم!سيورويستحدمعشس

خسهههمى

!*

كمأ0057.0ر..،:مسافةأقل:الشمسمنالمسافة

كمأ80لأ000،009:مسافةأكبر

كما0028/0)،،،:المتوسطةالمسافة

كم14)000.0،4:مسافةأقل:الأرضمنالمسافة

كم00،2572،،00:مسافةأكبر

كمأ2لمأ40القطر:

أرضييوم522:السنةطول

أرضىيوم432:الدورانزمن

م624:الحرارةدرجة

الجويالغلاف

أكسيدأول،أرجونماء،بخار،ليتروجين،كربونأكسيدثاني

كبريت.أكسيدتاني،ليون،كربون

يوحد.لا:لتوابعا

الوحيدالكوكب!طوالزهرة.الكوكبانظر:،الزهرة

حولدورانهاتجاهنفسفيمحورهحوليدورلاالذي

دورانهاعكسفىمحورهاحولتدوروالزهرة.الشمس

يوفا432كلنفسهاحولدورانهاوتتم.الشمسحول

أرضيا.

هيالزهرةأنمنبالرغم.الجويوالغلافالسطح

سطحعنكثيرايختلفسطحهاأنإلاالأرضتوأم

لانالسطحدراسةفيصعوبةيجدونوالفلكيون.الأرض

حمضمنكثيفةبسحبدائمامحاطالكوكب

والأجهزةالراداراستخدموالذلك،والكبريتالكبريتيك

الزهرةلاكتشافالفضاءومركباتالراديويةالفلكية

الكوكب.هذاعنالحقائقوم!مرؤة

الصوروأظهرت،وجافجداحارالزهرةولممطح

مركباتأجؤةبواسطةأخذتالتى،للسطحالفوتوغرافية
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مركبةبواسطةالصورةأحذت.ال!صكبسطعتحح!التيوالكريتال!صشيكحمصم!كتيمةبسح!تعطىالأرصإلىال!صاك!أقر!الزهرة

.م7891ديسحمرمي1اشهرة-لايوليرالأمريكيةالفضاء

سعطحعلىالتضارلسأنالرادار،وحساباتالفضاء

لممطحعلىالحالهوكمالآخرمكانمنتتغيرالكوكب

والوديانوالأخاديدالجبالمنهاالتضارلسوهذه.الأرض

الزهرةعلىأطللجبامنطقتانوهناك.المنبسطةوالسهول

علىالمناطهتوبعضوألمشراليا.إفريقياقارتيحجمتعادل

مغطىالاخروالبعضالدقيقةالأتربةبامغطاةس!إلزهرة

.الحوافالمدببةالكبيرةبالصخور

درجةإنحيثالكوكبسطحعلىماءيوجدولا

توجدكمايتبحر.الماءتجعلالسطحعلىالعاليةالحرارة

علىتساعدوالتيالزهرةعلىالنشطةالبراكينبعض

المحيطةالسحبفيالكبريتيكحمضكمياتتزايد

أعوكب.با

الجويالغلافمنأثقلللزهرةالجويأخلافوا

أكسيدثانيمنأ!حامعاويتركب،الأخرىللكواكب

الماء.وبخارالنيتروجينمنصغيرةكمياتمعالكربون

وأولالأرجونمنجداصغيرةبقاياعلىأيضايحتويكما

والضغط.الكبريتأكسيدوثانيوالنيونالكربونأكسيد

يبلحوالى(الغازاتوزن)نتيجةمع!إلزهرةعلىالجوي

الجويالضغطيبلغبينما2،سمكلعلىكيلوجراما39

.2اسمكجما،30حواليالأرضي

الأرضعلىتعيشالتىوالحيواناتللنباتاتلايمكن

وجودوعدمالمرتفعةللحرارةنظرا،الزهرةعلىالحياة

يقينعلىليسواوالفلكيون.الحياةلهذهالكافيالأكسجين

يشكونولكنهم،الزهرةعلىالحياةمننوعأيوجودمن

ذلك.فى

العلياالحدودعلىالحرارةتبابرجة.الحرارةدرجة

درجةبينما،م351حوالىلمم!إلزهرةفوقللسحب

وهذه،م2645و724بينالس!بتراوحعلىالحرارة
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داخلآخركوكبأيسطححرارةدرجةمنأعلى

الشمسية.المجموعة

علىالحرارأ؟درجةارتفاعأنالفلكيينمعظمويعتقد

المحىحي.البيتتأثيرظاهرةإلىيرجعالزهرةسطح

بينمابالدخولالشمسلأشعةيسمحالمحميوالبيت

ولذلك،أخرىمرةالخروجمنالأشعةبحجزيقوم

ذلكوعلى.المحميالبي!داخلالحرارةدرجةترتفع

المزهرةالكثيفالجويوالغلافالسميكةالسحبفإن

التكم!سبوساطةالمنشطةفالطاقة.الظاهرةنفسيصنعان

الكبيرةالجسيماتوتقومالجويالغلافخلالتسقط

ثانىمز،الكبيرةوالكمياتالماءوبخارالكبريتمن

هـ!ظمبحجزالجويالغلافداخلالكربونأكسيد

ترتفعهناومن.الكوكبسطحعلىالشمسيةالطاقة

السطح.حرارةدرجة

كتلةأخمالر،أربعةالزهرةكتلةتبلغ.والكثافةالكتلة

أقلالز!هـةسطحعلىالجاذبيةوقوة.الكتلةان!:.الأرض

-خسمافإنالسببولهذا.بقليلالأرضسطحعلىمنها

اصهرةاعلىوزنهيبلغالارضعلىكجم001وزنه

!دقدارالأرضكثافةمنأقلالزهرةوكثافة.كجم88

وزنهيق!،الزهرةمنمعينفحجم.الكثافةانظر:.ضئيل

.الأرضمننفسهالحجموزنعن

ر،!حدتهكوكبأولالزهرة.الزهرةإلىالرحلات

مارينر2المأهولةغيرالفضاءفمركبةالفضاء،مركبات

دبسمبر41فيالزهرةمنكم34ر076بعدعلىمرت

شهور..53منلأكثرالفضاءفيالسفربعدأم629

منها.القريبةوالمناطقللزهرةالقياساتبعضبعملوقامت

أ!ارةدرجةقياسالمركبةعلىالأجهزةاستطاعتفمثلا

السطح.على

.الأرضلحويتحركعسدمامساءالسماءفيالزهرةكوكبيظهر

ويبدأوالشصر،الأرضبينيمرأنبعدصباحاالمسماءفىويطههر

.الأرضصلعيدابالتحرك

لاكتشافمأهولتينغيرمركبتينالسوفييتأطلق

حواليبعدعلىمرت2فينيراأم،669عامالزهرة

3فينيرابينمافبراير،27فيالكوكبمنكم000472

نفسمنمارسأولفيوتحطمتالزهرةبسطحاصطدمت

العام

الأولى،مركبتانالزهرةإلىوصلام679أكتوبرفى

أطلقتحيثالسوفييتية4فينيراوهيأكتوبر18في

بوساطةللزهرةالجويالغلافإلىالمعداتمنكبعسولة

ساقطة.مظلة

مارينرهالثانيةالمركبةمرتأكتوبر91وفي

سمجلتوقد.الزهرةمنكم19932بعدعلىالأمريكية

الكربونأكسيدثانيغازمنالكبيرةالكمياتالمركبتان

.الجويبالغلافالموجودة

7فينيراالمركبةهبطتأم079ديسمبر15في

مارينرالأمريكيالمسبارحلقبينما.الزهرةعلىالسوفييتية

أرسلتوقد،ام749فبرايرءفيالزهرةبجوار01

للكوكب.مقربةفوتوغرافيةصورأولالمركبة

سطحعلى9فينيراالسوفييتيةالفضماءمركبةوهبطت

صورةأولوأرسلتأم759أكتوبر22فىالزهرة

أيامثلاثةوبعد،الكوكبلسطحقربعنفوتوغرافية

قامتكماللسطحصوراوأرسلت01فينيراوصلت

الصخور.تركيببتحليل

أربعالزهرةإلىوصلتأم789ديسمبروفي

الشهرمنالرالغاليومفي.مأهولةغيرفضائيةمركبات

حولالدورانفىالأمريكيةأفينوسيونيربدأتنفسه

وقاست،للكوكببالرادارصوراوأرمعلت.الكوكب

دخلتديسمبر9وفى.السحبقمةعلىالحرارةدرجة

بحسابوقامت،للزهرةالجويالغلاف2فينوسبيونير

هبطتديسمبر21وفيله.الكيميائيوالتركيبالكثافة

المركبةوصلتبينما12فينيراالسوفييتيةالفضاءمركبة

وهاتان،أيام4بعدالكوكبسطحإلى11فينيرا

الجويالغلافطبقاتعنمعلوماتأرلمملتاالمركبتان

للكوكب.السفلي

سطحعلىأخريتانسوفييتيتانمركبتانهبطتكما

فينيراو،مارسأولفي13فينيرا،أم829عامالزهرة

ملونةصوراالمركبتانأرسلتوقد.مارس5في41

بدأتوقد.التربةمنالعيناتبتحليلوقامتا،للكوكب

راداريةصورإرسالفىماجلانالأمريكيةالفضاءمركبة

هذهوتعتبرأم.099سبتمبر15منابتداءالزهرةسمطع

بوساطةأرسلتالتىتلكمنمرات01أوضحالصور

.41وفينيرا31فينيراالمركبتين

الفضاء.رحلاتأيضا:انظر

---صكا------س.كرل!1لأ
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هرةلزا

نباتكلعلىأوالزهرةعلىيطلقمصطلحالزوو؟

ألوانذأتأزهارالنباتاتلمعظمتكون.بزهورهمعروف

(،البري)الهندباءوالطرخشقون،الحوذاننباتمثلمتألقة

لبنفسج.وا،لتيوليبوا،لورودوا(،)السحلبلأركيدوا

لتلقيحهاالحشراتبعضتجذبعطريةروائحمنهاوتفوح

الأعضاءإلىالذكريةالأعضاءمناللقاححبوببنقل

ومتفتحةمنبسطةالأزهارتكونوقد.الزهرةفيالأنثوية

وأنبوبيةضيقةتكونأو)نيلوفر(،المائيةالزنابقأزهارمثل

مثلالأشحجاربعضوتحمل.التبغنباتأزهارمثلالشكل

إلىلايشارلكن.جميلةأزهاراوالمجنوليةالخيلقسطل

إماالمصنفةالنباتاتفجميع،الزهرةباسمعادةالأشجار

الأشجار.منأصغربريةأزهارأوحدائقأزهار

أحيانا.مشاعرهمعنللتعبيرالأزهارالناسيستخدم

علىتوضعالأزهاركانتسنة،000.05منأكثرفمنذ

حفلاتبعضفىتستخدمكما،البلدانبعضفىالقبور

بعضفيدينيةمعانيالأزهارلبعضأنكما،الزفاف

البيضاءالفصحزنابقتعبر،المثالسبيلفعلى.المجتمعات

البوذيونويقدس.النصارىبعضلدىالنقاءعن

الماء.زنابقإحدى،الهنديالماءزنبقزهرةوالهندوس

إنسانوجدوقد.بريةزهريةنباتاتالأزهارجميعأصل

تقريئامكانكلفيتنموالمزهرةالنباتاتانالتاريخماقبل

الرطبةالاستوأئيةالغاباتإلىالباردالقطبأصقاعمنابتداء

هذهيزرعكيف،الوقتمرورمعالإنسانتعلموقد.الدافئة

بدأ.م.ق0003عاموبحلولالبذور.منالنباتات

بزراعة،الأوسطالشرقمنطقةفيأخرىوشعوبالمصريون

الياسمينذلكفىبما،المزهرةالحديقةنباتاتمنالكثير

طورالوقتذلكومنذ.المائيةوالزنابقوالخشخا!ق

حالياالزهوروتزرع.أخرىزهريةأنواعمنكثيراالبستانيون



ابىيالضجس:تجارينطاقعلىالأبصالمنتزرعالتيالمزهرةالنباتاتتشمل.عامكلالأبصالملايينتنتجهولشدافيالتيوليبمزارع

والرجس.والياقوتية

أنواعمز،آلافهناكمازالهذا،ومعالأقطار.كلفي

وقد.العالمأنحاءجميعفيبرياينموالزهريةالنباتات

ور،حاتاستصلاحنتيجةنادرةمنهاكثيرةأنواعأصبحت

.المدنإنشاءأوللزراعةالبريةمنواسعة

علىأوأنثويةأوذكريةأعضاءعلىزهرةكلتحتوي

التىرالبذ،معاوالأنثويةالذكريةالأعضاءتنتجكليهما.

وهوا!لبيفرإ،يسمىالأنثويةالأعضاءمنجزءفيتتكشف

رجدثأنويجب.الزهرةقاعدةفييوجدمجوفتركيب

اللقاححبةفىموجودةجنسيةخلايابوساطةالإخصاب

تفكشفأنقبلللزهرةالذكريةالأعضاءتنتجهاالتى

-خبوبتحمل،الزهريةالنباتاتأنواعمعظموفي.البذرة

الأنثويةالأعضاءإلىمالزهرةالذكريةالأعضاءمناللقاح

أنواعتلقئلعفر!علىالرياحوتعمل.أخرىزهرةفي

أزهارمثلالبسيطةالصغيرةالأزهاروخاصةالازهاو،

شراتالحىوتلقحالأشجار.بعضوأزهاروالقراصالحماض

روائحلهاأوزاهيةأزهارلهاالتيالنباتاتمعظموالطيور

.حلوةعطرية

عملالخفاشماتبعضتعمل،المداريةالمناطقفي

علىاللقاححبوبتحملإنهاحيث،الكبيرةالحشرات

تنقلثم.الزهرةرحيقالطويلةألسنتهاتلعقعندماجسمها

حيواناتتلقحأستراليا،ففي.أخرىزهرةإلىالحبوبهذه

البنقسيةأزهار(صغيرةجرابية)حيواناتالعسليةالبوسوم

.الكبيرة

الذاتيالتلقيحويحدث،التلقيحذاتيةالأزهاربعض

وهوالخلطيالتلقيححدوثيفشلعندماأخرىأزهارفي

.أخرىزهرةإلىزهرةمناللقاححبوبنقل

كاسياتنباتاتتحتعلمياالزهريةالنباتاتتصنف

غلاففيبذورهاالنباتات!ذهجمئوتحم!البذور.

وبعدالبذور،المبيضيحمى،الإخصابقبل.واق

التيبالثمرةيعرفتركيباليكونالمبيضينمو،الإخصاب

باقىتذويذلكوبعد.البذورالناضجةداخلهافيتحوي

ببطء.الزهرةأجزاء

مننوع035!...منأكثرهناكأنالعلماءيقدر

يتبعنوع000.025حوالىمنها،العالمفيالنباتات
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الأزهارعنمشوقةحقائق

حمودصفيالمتوطةاليكةأزهار

تلقحاطتحدةالولاياتعربي

تصعالتيالي!صةعتةأنتىلوساطة

تنتعالتيالأرهارأعصاءفيليصثا

وتحرجالميصاتتعقسالحدور.

الدور.علىتتعدىأساريغممها

!!المتخ!!ص

صبارليلاالمرهرسيريوسنبات

لهاكيرةديفحاءأزهاره،متسلق

شقط،ليلاوتتفتحأرلكلطري

المتحدةالولايات،هاواي!يتممو

العرليةالهمدوحررالأمري!جةا

.المداريالمماحداتوالمناطوت

سم.09حواليإلىقطرهايصلحيثالعانمفىالأرهارأكبررافلسيا

وأمميقانلهاوليس،النماتاتمنعيرهاعلىمتطفلةإسدوليسيا!ىتممو

.وراقأ

جميعويتبعالبذور.كاممياتأياشهريةالنباتات

المجموعةهذهالبريةالزهريةوالنباتاتالحديقةنباتات

تلكباستثناءأخرىمألوفةنباتاتإلىإضافة،الكبيرة

أيضابالبذورتتكاثروالتي،الخاريطتحملالتىالنباتات

فىالبذورهذهتنتجحيثالبذور،كا!مياتمثلمثلها

الزهرةيشبهتركيبمنالخروطيتكشف.الخاريط

هذهأنإلاالبذور،كا!مياتنباتاتفيالبسيطة

المتوهجالأحمراللونذوالبوكر

وتشهى،وطويلةرفيعةسيقاداعا

راهيةأزهارعليهابسماللقحمها

للعائلةالنساتيشمىالألواد.

النباتطوليصلوقد،اشلمقية

معظكمهايممو.م51.حوالىإلى

إفريقيا.حمو!!ىلريا

لىالتوطةالحجارةنباتات

التىالححارةتمشهإفريقياجنو!

يوجد.الباتاتقلكبينهاتعمو

تسمو.لحميتانورقتادلباتل!ول

فتحةم!صفراءأوليصاءأرهار

الورقتير.قمتى!ت

ي!المتوطنةالذبابيةالسحلبية

ولونلتمكللهاالإكوادورحو!

يؤدي.التاكييديةأ!دلالةاأشى

ذكورحد!إلىالتشالههدا

أثناءالأرهارتلقحالتىالدباب

بيمها.أضحقلا

أسديةلهاالجلوريوزازنابق

طويلة(المذكرةالتكاترية)الأحزاء

التويحيات.حارجوقممو،ورلتميقة

.أم8،إلىسيقا!اطوليص!!

و!!ريقيا.آمميا!يالاتاتهدهتسمو

"ء*

قناباتوتدعىالتويجياتنماتأوراقتمتسهأوراقذاتبوانستة

)الصورةجداالصسيرةالساتبأرهارتحيطوهياليمى()ال!كمورة

اهذهالأصلىالموطنأحمر.الأنواع!عظمفىالقمالاتلوراليصرى(.

الوسو.وأمريكاالمكسيكالباتات

لاتعتبرفإنهاذلكأجلمن،المبيضينقصهاالتراكيب

الكلمة.بمعنىأزهارا

ومختلفالزهوراستخداماتالمقالةهذهتصف

عنتتحدثوكذلك،البريةوالزهورالحدائقزهورأنواع

وهواياتالإكثار،فيالزهرةدورتناقشثم.الزهرةأجزاء

علىوللحصولالزهور.وتصنيفتسميةوكيفيةالزهور،

عامة،بصمورةالزهريةالنباتاتعنتفصيليةمعلومات

!



مئاتعلىتحتويحيث،الموسوعةفي.النباتانظر:

هرية.ا!الضجيراتأو،متفردةزهرةكلعنالمقالات

الصلةذاتالمقالاتانظر:،بذلكقائمةعلىوللاطلاع

المقالة.هذهنهايةفى

الأزهاراستخدامات

ءغذائيةقيمةذاتالزهريةالنباتاتمعظمأزهارتعتبر

الأوراقواالجذورمثلالأخرىالنباتأجزاءمنأقل

الموادأقالكيميائيةالمركباتالأزهارمعظموينقصوالثمار.

الأزهارالناسيستخدم.الصناعةفىاستخدامهايمكنالتي

ويعتبر.الطيعيةالمناظروتزيينالزخرفةفىرئيسيةبصورة

كثيرفمبرئيسيةصناعةالغرضلهذاالأزهاروتسويقإنتاج

.البلدانمن

زخرفةفيواسعنطاقعلىالأزهارتستخدم.الزخردة

فياورطءمنكثيرويشبك.والمطاعمالمنازلطاولات

ملابسهن.علىأوشعورهنفىالأزهارالبلدانبعض

كماأ.أعناقهمحولزهريةعقوداهاوايجزرأهاليويضع

الشسبية.المهرجاناتفىوجمالأبهجةالأزهارتضفى

اشكالمنمأخوذةنماذجالأقمشةمصمموويمستخدم

الأزهاروتعتبرالتنجيد.وأقمشةالملابسلتزيينالأزهار

العالم،أنحاءجميعفىالفنانينمنلكثيرإلهاممصدر

جاناتم!تمتارالأزهار.الافإلىيحتاجبالزهورمغطاةعربةتنسيق

أحرىاوأرهاالطويلوالقرلفلبالوردالمزخرفةالكحيرةبالعرباتالزهور

خلابة.ألتسكالذات

627ةهرلزا

أزهارمنتكونأنإماالزخرفةفيالمستخدمةوالأزهار

معظمتقطفوعادة.مزهرةمنزليةنباتاتتكونأوالقطف

أزهارتبقىالإزهار.طورفيالحديقةنباتاتمنالأزهار

الماء.فيمميقانهاغطمستإذاأياملعدةيانعةالقطف

والدلبوثالصغرىاللؤلؤيات:القطفأزهاروتشمل

لأزهارهابأنالمزهرةالمنزلنباتاتتمتاز.والوردوالسوسن

تشمل.المنزلداخلأصصفيزراعتهاويمكن،زاهيةألوأنا

والبيجونيةوالأزاليةالإفريقيالبنفسجالنباتاتهذه

المنزليةالنباتاتتدوم،القطفأزهاروبخلاف.أصشمعيةا

.محدودةغيرلفترات

فيأزهارالقطفنباتاتالبستانيينمنكثيريزرع

البيوتفيتجاريبشكلزراعتهاويمكن،حدائقهم

تجاريبشكلالمنزليةالنباتاتتنتجكما.والمزارعالمحمية

بائعىإلىالأزهارتباع.والمشاتلالمحميةالبيوتفي

بائعيمنكثير.للناسببيعهايقومونالذينالتجزئة

مثلللمناسباتالأزهاريجهزونالذينخاصةالزهور،

تنسيقفنعلىمدربون،الجنازاتأوالزفافحفلات

الخاصالجزءفيالزهورتنسيقموضوعمميناقشالزهور.

الزهور.بهوايات

تضفي.المناظع)هندسةالطبيعيةالمناظرزخرفة

والمتنزهاتالحدائقعلىوجمالأكبيرةبهجةالزهور

وأرلها.العطورأغلىالأزهارتويجياتمنالمصنوعةالعطور

تجميفهالعدالوردأزهارتويجياتم!العويةالريوتتستحلص

بالهواء.
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المزهرةالنباتاتتزرعقد.الأخرىالطبيعيةوالمناطقالعامة

الحجموفقوترتب،الحوافعلىأومساكبفي

وخريفيةوصيفيةربيعيةأصنافوتزرع.واللونوالشكل

النباتاتأكثرويشمل.الأزهاروجودالممتمرارأجلمن

مثلالمزهرةالجنباتالطيعيةالمناظرزخرفةفيشيوعا

تستخدم.الالحسبيريةوالإكليليةوالليلكوالكوبيةالفرسيتية

منالواسعةالمساحاتتزيينفىخاصةالمزهرةالجنبات

إلىوتحتاج،أخرىتلوسنةتزهرلأنها؟الطبيعيةالمناظر

قليلة.عناية

بعروضهاالعامةوالمتنزهاتالحدائقمنكثيرتعرف

فاتحيحدائقزينتفقد.المزهرةللنباتاتالجميلة

المحيطةالحدائقمثلأممبانيا،جنوبيفيالمسلمينالأندلس

والحمضياتالآسبأشجار،غرناطةفىالحمراءبقصر

حدائقوتتميزجذا.جميلبشكلالعويةوالأعشاب

بنباتاتإيطاليا-تيفولىفىالمائيةإيعستديفيلا

الإيطاليةللحدائقمثلاالحديقةهذهوتعتبرالفاوانيا.

حدائقوتمتاز.الأوروبيةالنهضةعصرفيجداالجميلة

بينالواقعةالمزهرةالنباتاتبمساكبالهندفىالموغال

.البحيرةجوانبعلىالمتألقةالخضراءالمسطحات

.النادرةالنخيلبأشجارالنباتيةسنغافورةحدائقوتشتهر

سريلانكافىبيرادينيافىالملكيةالنباتيةالحدائقوتحتوي

وخاصةالا!شوائيةالزهريةالنباتاتأنواعمنالكثيرعلى

سانمدينةفيالذهبيةالبوابةمتنزهويحتوى.السحلبيات

المتحدةالولاياتفيكاليفورنياولايةفيفرانسيسكو

الوردية.النباتاتمنمجموعةأكبرعلى،الأمريكية

سانتمدينةفيالنباتيةميسوريولايةحدائقوتعرف

المائية.بزنابقهالويس

وأالزهريةالبراعملاتستخدم.أخرىاستخدامات

بعضهناكلكن.الأحوالمعظمفيللناسغذاءالأزهار

القرنبيطنباتفىالزهريةالبراعمفتستخدم،الاستثناءات

تنموخضرئا.محصولآوالخرشوفوالقنبيطاللارؤيسى

فيوالقنبيطاللارؤيسيالقرنبيطفيالزهريةالبراعمهذه

.السيقانمعالرؤوسوتؤكلرؤوسا.تسمىكثيفةعناقيد

فقط.البراعموتؤكلمنفردةفتنموالخرشوفبراعمأما

البراعممنالبهاراتبعضعلىالحصوليمكنأنهكما

تابل،ذلكمثال.أخرىزهريةأجزاءمنأوالمزهرة

القرنفل.شجرةمنمجففزهريبرعموهو،القرنفل

الزعفراننباتزهرةفىالأنثويالعضوهووالزعفران

نكهةلهحلواطعماالأزهاربعضلبتلاتأنكما.الخريفى

لتطجيبأحياناوتستخدم،الحدائقوآذريونكالوردالتوابل

ويستخدمواسيا.أوروبافىخاصةالحساءطعمتنكيهأو

النبيذ.لصنعوالبلسومالبريةالهندباءأزهارالناسبعض

قلياالمقلىالأزهاربعضخضراواتلبالصينيونويعتبر

جدا.شهياطعاماخفيفا

سكريسائلوهوالأزهار.رحيقمنالعسليصنع

البقيةويخزن،بعضهويأكلالنحليجرسهالازهارتنتجه

وتنتجعسل.إلىتدريجيايتحولحيث،خلاياهفي

العسا!،لإنتاجملاءمةوأكثرأطيبرحيقاالأزهاربعض

أزهارمثلأفضلمذاقذاأكثررحيقاتنتجلأنهاوذلك

والبرتقالوالنفلالسوداءوالحنطةالحجازيالبرسيم

والقصعين.

مثلعطريةزيوتعلىالأزهاربعضبتلاتتحتوي

أحسنمنهاويستخرجوالورد،والسنطالياسمينأزهار

موادمنتصنعالعطورهمعظمفإن،ومبرلكالعطور.

كيميائية.

الحديقةأزهار

مزروعة،بريةنباتاتالمزهرةالحدائقنباتاتتعتبر

نباتاتتزرع.البريةالأنواعالحدائقنباتاتبعضوتشبه

إضافة،المحميةوالبيوتوالمشاتلالمزارعفيالمزهرةالحدائق

المنزليةالنباتاتمنبعضهايعتبركما،المنزليةالحدائقإلى

.الممتازة

مجموعاتثلاثإلىالمزهرةالحدائقنباتاتتقسم

الحوليات-أحياتها:دورةطولعلىبناءرئيسية

البذورمنالحولياتتنبت.المعمرة3-الحولثنائية2-

وأمشةخلالوتنئبذوراوتزهر،الكاملالحجمإلىوتنمو

ولاتنتجلمشتين،لمدةفتعيع!الحو!ثنائيةالنباتاتأماأقل.

بعدتموتثمنموها،منالثانيةالسنةفيإلابذوراأوأزهارا

مما،قصميرةفترةالحولوثنائيةالحوليةالنباتاتتعيش.ذلك

علىللحفاظكثيرةبذوراينتجأنمنهاجيلكلعلىيحتم

فيالموجودةالغذائيةالطاقةكلتستخدم.النوعبقاء

تموتفإنهاولهذاوالبذور،الأزهارإنتاجأجلمنالنبات

الحولوثنائيةالحوليةالنباتاتجميعإن.مباشرةذلكبعد

طرية.سيقانهاأنأيعشبيةنباتات

وقد،الأقلفىسنواتثلاثالمعمرةالنباتاتتعيش

إزهارها،عندلكننموها،منالأولىالسنةفيلاتزهر

أغلبفىمحدودةغيرلمدةذلكبعدعامكلتزهرفقد

المعمرةالنباتاتإنوحيث.أنواعهاوفقوذلك،الأحيان

فإنه،الحولوثنائيةالحوليةالنباتاتمنأطولمدةتعيع!

.النوعبقاءأجلمنكثيرةبذوراتنتجأنعليهالاسحتم

لإنتاجالغذائيةالطاقةجميعاستخدامعنوعوضا

وبهذاجذورها،فىالغذاءمنجزءاتخزنفإنهاالبذور،

أزهارهاتذويأنبعدالعيشفيالمعمرةالنباتاتتستمر

.وتموت



962ةهرلزا

،الشهيرةالكنديةبوتشاردحدائقتشمل.العالمفىعديدةأجزاءمنوالأيتمجارممرة1المزوالجباتالنباتاتمنمجموعاتتعرضالنباتةالحدائق

ويابانية.إيطاليةنباتيةوحدائقبريطانيةوردحديقة،البريطانيةكولومبيافيفكتورياقر!

سيقانهاتذبلعشبيةنباتاتالمعمرةالنباتاتبعض

حيةتبق!،جذورهاأنإلا،صيفكلنهايةفيوتموت

أماالريىج.فىجديدةسيقانمنهاوتنموالشتاء.خلال

سيقانفلها،المزهرةالجنباتفيهابماالمعمرةالنباتاتباقى

نهايةفيالمتخشبةالنباتاتهذهلاتذبل.متخشبة

هـمظمفيتتساقطالأورأقفإن،ذلكو!الصيف

الثعشاء.خلالالنباتاتوتسكن،الخريففىالأنواع

نإو!ث.الأبصالمنالمعمرةالنباتاتبعضتنمو

بنفسلاتزرع،المزهرةالجنباتوكذلكالبصليةالنباتات

علىعادةتناقشفإنها،الأخرىالمعمرةالأنواعطريقة

نباتاتالمزهرةالحديقةنباتاتمنالأكبرالجزءإن

ومع،الحولثنائيةنباتاتمنهاوالقليل،معمرةأوحولية

ليسالحياةدورةأساسعلىالمبنيالتقسيمفهذاذلك

التيالمعمرةالنباتاتلاتستطحمعظمفمثلادائما،دقيقا

فصولتتحملأن،الدافئالمناخمناطقالأصلىموطنها

النباتاتهذهزراعةلايمكنفإنهوبذلك.الباردةالشتاء

روسيامنالشماليةوالأجزاءوفنلنداكندامثلمناطقفى

الجلوكسينيةمثلبعضهاأنإلا.معمرةكنباتات

وبهذانموها،منسنةأولفىتزهرالشمعيةوالبيجونية

المناخذاتالشماليةالمناطقفىحوليكنباتتنموفإنها

البارد.

!ء،!
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الحوليةيقةالحلىنباتات

أساليعأو.8!تتتراوحفترةحلالالحوليةأخباتاتامعطمترهر

يأمىالدافئةالأحواءافىالحوليةاصاتاتازراعةبمك!البدور.رراعةبعد

شىعادةتزرعدهيالبارد،الشتاءداتالمناطقليأما،المسةص!وقت

دأممحردالحميروالصقيعتتحمااقىالألواعازراعةويمكنالرليع.لداية

القويةالحوليةالاتاتهدهمتلتمتمظ!طيا.التر،م!الحليديذوب

أحتممسادواروأصاعاطتلتالبحمسحوأ!اعالمحمليةالحقولرهرة:على

مآ!لمطءتمموالقويةالحواجماتبعمردإر،داصكومع.البحريوالأا!ت!

الباتاتهذهنموفياجستاسونايساعد.والبطوليةالمتلتالححفسحأنواع

الآحرودويثتريهاالشتلاتلعصهميشر!.شتلاتهيئةعلىبزراعتها

أماكرليالدورتررع،الحالتينكلظليش.بالحدائقالحاصةالمرا!صمن

الحليدساددوحالالعراءشياختلاتاتزرعثمالحتشاء،أواخرفىمحمية

حطيا.بهةا-امن

وللسماشهرةمما!الحفيروا!قيعاحتىالحولياتسعضلاتتحول

سعدإلاالعراءفيالحولياتهدهلزراعةولايسصح.والمحمليةالحديقة

اجةالمنحماالمماطقفيالصقيعحدوتيستمرقد.الصقيعحص!!انتهاء

يررخالماطق،هدهكطالحليد.دوبادسعدأكثرأوشهرلمدةوالباردة

يزرعودتمالنمو،موسمبدءقبلمحميةأماك!فيراجدراالبستاليود

الريكع.ديالشتلات

-ح!*بر-لأع-بر!بر/لم

ا!%!!\3؟!ير،ء/!؟كا3-!،أ*أئح!،3*كا
بربنعح!لا-صبر!لم/؟لا!ش/،!

*ج!،،؟ثر؟لا!ىععص،933/

!صحءير،ص.ص،ا

+!!لأ*لالالا؟!لمس3سأكاأ3لم

ا3\+،لا"!ب!3تر-،!-!،لأء،-صلاصلاء-فى+كا

مم!ص،!ئنححبم

يهم،ببيم.؟ع!،بر؟تم!؟قي!!ص

-ا*لأا-لأ*!ير؟1"!4شر!نرأالحلوةالبسلة

لم-7ءح!+!3!/1تسوراودأ!ثيرس!

بر7ا939!7ك!الم

!1كة!\أأ%أصلا!إ!.!!!

كا6آه31/،1-ء؟ي

لصباحامجد!.لالأ!لم*!!؟(!كا1"ا؟،ص!!1-!!

بريبورابوموا---ه-لأ1م؟3---!ظ!

ت-بهيهئبم7لأ

لم2نر!!تر؟ى?ن!!،عجمسو

%!م!-بم!*،اكاظثاتمر،كا،

//3

ممملم

-ء،!بطونية

هايبريدابطوية

ممياصمشوريا

العجلأنف

ميحسأنترينم
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الحولثنائيةالحلىيقةنباتات

الصيص.أواسطفيالحقلفيالبذورالسمتانيونيزرع

تموتثم،الأوراقولعضمميقانللنماتاتيتكون،الحريف

تسموثم.حيةتبقىالحذورولكنالشتاء،حلالوالأوراق

خلاتموتتمبذورا،وتنتحوتزهر،جديدةسيقاناوتعطهي

أواسط!ىالعراءفىالبذوراعةزرمنوبدلآ.التالىالنمو

شكلع!النباتاتهذهالسشانيينم!الكتيريشتري

الحولية.النباتاتفيالحالهوالربئثمافييزرعولها

الثعلبقفاز

بربيورياديجيتالس

بحلولاو

صيقانلا

،تتاافيا

ا!وسمل

اد!سيف!،

شلاتث

ياآيسلندخشخالتق

لويكانيودبافربا

631الزهرة

الحديقةبلسم

بلسميناإمبيتثز

المثلثالبنفسج

ترايكلرفيولا

لكسموس

ببناتوسس

الحطمي

روزياالثيا

الملتحىالقرنفل

بارباتسديانثاس

الزهرالكبيرالجريس

ميديومكامبانيولا
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المعمرةالحديقةنباتات

الدامى،اسقل!واالنحميةاصباتاتا:المعرولةالمعمرةالمباتاتتشمل

والسوسن،،والعائقاسهار،اوربكق،الحداءشوحوضية،الذهبورهرة

لبنفسح.وا،اشبيعورهرة،والحمتحخاش،والقبس،نياوالفاوا،لترمصوا

.حديدةلراعمتممولكيلارداموسماالنماتاتهدهمعطمتحتاح

المماطق!نماتاتبعكحه!المداريةالماحات!ىجيداتممولافإلهاولهذا،

وحير،الداحلفىمحميةردةابىالاطق!ىرراعتهايمكنالتيالدافئه

الحزءفىالمباتاتهدهلعصصورتوحد.مفضلةمزليةنحاتاتمنها

المدارية.وشهالمداريةالمماطتأرهارعموادتحتالمقالةهذهمنالتالي

الراعىوإلرة.والحلوكسينية،ال!!ريقىالشفسح:النباتاتهدهتتضم!

المتممعية.والميحونية،اللبلابية

لمدةوالعائقالحدائقحوضيةمتلالمعمرةالحباتاتبعضتزهر

سا!باتاتاهدهالبستا!!معطمويزرع،يمسواتأرلعأوثلات

تعيترالتيالمعمرةالباتاتأما.الضرورةعدويستبدلونهاالبدور،

قطعةوالعقلة.الأحيانمعطمادىالغقل!تررعدإلها،طويلةلعترات

وأالماءفيالعقلةوصعوعمد.لالعناتجدورأوالساقم!مأخودة

ومتل.الأملالباتتبيهبكاتإلىتمموفإلها،الترلةفيزراعتها

لىرراعتهاقملمحميةأماكرديالعق!!رعايةيجب،الشتلات

يمتشروعاوالآحرولى،ساتاتهمسعقلهموينئلعصهم،الحارب

وعموما،.الحريصأوائلأوالرليعدىالمعمرةالنماتاتزراعةيح!.

الماطقفىالحقول!يالمعمرةالباتاتلرراعةوقتألمسبفالرليع

المناطقديالرراعةأوقاتألس!الحريصوأوائل.الباردةالشمالية

لدافئة.ا

وسرعالىجدورها،منفروعبتكوينالمعمرةالساتاتمعظمتنتشر

أفرعااعالأ!معظموتتح.حديدةسيقالىعنالفروعهذهماتتكمتسف

هدهتعطيقد،سنواتعدةولعد.عامكلمباشمرةالإزهارلعدحديدة

أفض!!،شم!!تزهرالاتاتفإد،وعادة.واسعةمساحةالجالبيةالأفرع

لصئهسوات.كلرراعتهاوأعيدتوتقسيمهاقلعهاتملوليما

الواديزنبقة

محالسا،رياكودفا

مايكلماسلؤلؤية

ديلجيالينوفيأ!ممر

!(

!حم!
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الذهبزهرة

موريموليمكوايزدثيمم

شرقيخشخالثن

براكتياتمبابافر

لسجنيراناكا

أدمودخربق

نيجرهيليبورس

ع؟ء!لاع!مس

عائق

حرانديفورمديلفينيوم

سبكتابيلسدايمسترا

الأزرقهملاياخشخالتق

بيتونيسمسولياميكونبمسس

قبس

بانيكيولاتافلوكص

أ

لنهارزنبق

فولماهيميروكاليس

حرانديفلورسبلاتيكودن
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)الأبمال(المعمرةالحديقةنباتات

لشوي،سسيحمعلروكبيررعما!ا،أرضيةتحتساقالبصلة

إلىيمحول!يماسباال!صري!صدعدماا!داءلااصامياالبرعميزود

حديد.لبات

!كسلية:شهشكراكيبأولال!!مالتتكاترالتىالباتاتتتضمن

والياقوتية،،اسدلموتوا،الموقيةو،اضيوالنرجس،السوسيالرعمرالى

السوسعيالزعمراديممو.والتيواج!الدرسةوالميحونيةمادوناوزنمقة

الدافئة.الاطقفىنموهامنأشضلبشك!ردةابىالماطقفيوالتيولي!

التربة!ىأخرىوساتاتوالياقوتيةاضيالنرجسابصالتركويمكر

الشديدالشتاء،الدلوتمتل،اسباتاتابعضتتحما!لااحتمتاء.احلال

الماطقفيالساقاتهدهممهاتمموانتيقبالألصالويجب.المرودة

ديرراعتهاوإعادةالداحلفيوحرلهاالخريرو،دياجاردةااجةالشما

تمموسالأ!مالتت!صاترالتىاساتاتاشإلى،وعادة.الربيعحلالالحقول

والمحمية.اطتممسةالأماكنوفى،الصر!صحيدةاضبةفيأ!ضللتم!!

3ح!*إص

!

؟

لبوثلدا

هورتيولاس!حلاديولس

لمح!!!؟،!كورا؟ء4لملم!لم!أ4يروا!لا كا!مي!ءء!!،؟

*ير؟لمحم!بر!*!ء؟3ء!"،

بمك!ءممور

،4

ءقصابررر؟ى!ك!ىص،

كام!ء؟وى!!مء!لا!،!ىطز،كاص

باتاداليا

لبيجويةا

بيريداهاتيوبرليحويا

قيصريةبوقية

إمبريالسفرشكيلاريا

!!لا

ير4!،!و

ص"جمبم!و

لنرجسا-

سسيسسوبسيدرسيمس!لا

حأ!!وك!--!لا

غ؟%(خ!كس!

!!ا1!ح!)س

؟!!ا!

؟!ئي،

مادونازنبقة

كانديدمليليوم

اوريتالصهيا!مينمتس

اول-ح!

؟

هفي



635الزهرة

(المزهرة)الجنباتالمعمرةالحديقةنباتات

إلىلاتنموأنهاإلاالأشجار،لمميقانمتلخشبيةالجنباتسيقان

بدلأدعثر،أأورفيعينساقينذاتومعظمهاكالأشجار،عاليةارتفاعات

أفضلبش!لالحسباتتممو،عامةوكقاعدة.عليظةواحدةساقس

تتحملولاالبارد.وشتائهالمسياصيفهاب!هولتمتارالتيالماطقفي

المعروفة:الجنباتأنواعوتشمل.البرودةلتمديدالشتاءالأنواعمعظم

،الجديوصريمة،والفرسيتيةالمزهر،والسفرجل،أجدليةوا،الأزالية

الاسميرية.لإكليليةوا،زىوالحب،والورد،والليلك،والكوبية

دىعتهالزراصعيرةجنباتالمبتدئينالبستانيينمعظميشتري

الجنباتمنالحنباتهذهإنتاجللكثيرينيمكن،ذلكومع.الحديقة

الشسبيةالمعمرةالمباتاتتنتشرمتلما،الجنباتمنكثيروتنتشر.البالعة

لباتاتعزاالفروعهذهتتكشصحيثجذورها،منفروعبنمو

ويمكنالحذور.منحزءمعقلعهابعدزراعتهاإعادةيمكنحديدة

العقل.بواسطهةفروعلهالاتنموالمىالجمباتإكثار

،ك!!ئجف!!*!،""*كأ3

.ءروث!ء

حئل!7

.!ى"*ح!قكو،*ىكا!!!؟،لم .؟.كاء.*كاءئر-قي!لالم
،،عكا-،ير!

لمتم-غ*ءىءصالجلىىيمهكاكا،

،3!1،-:ط"سكا

ىء*ص،!!الم!،+":!*7تاتاريكالونيسيرا،*

،-.لإ،بر!ق!!*!،لأىحبئفي،عص!كوالأزالية

.دش*في؟؟"*كاكا7،؟*ءىلم!"-لم!يولاك!اكالينديندرونودرود

*تجي73بر،سبهيمنج!7+!الأءكاء!7،/!ع!؟!كاكه!لأء3،؟*4،برثم!قبه!،رركا!لأكاكا+،وكا!!لآع!-!لاء

الإسبيريةالاكلمله9لم

برونيفوليايرياسباا!لاكار3ء!انميؤ!ير!ض

!ع،ك!!/،حمخي!،!3،كا!؟س!كاثلا

!وو"ص!!بر!؟"لأ

!!ظبر،لمير،"كا3و*حءير!!!

!في*!كئي!"!ير**!!ءفي!!لم!ىع:!ع4جمكسكأل!،!\-كاكا?ممي

،!3!ترع!"زر!!كاكا+؟!ص*!،

لحكبه!"ص*؟ىء3،؟،ير*7!،ع!لألأك!تم!

ل!!!رثغع*!ىيم!مف!!؟+ءكا*3ع*!،ورلم؟،لأ.،ء*ص3!ء،؟ممملأء،

الليلك(""لا*!؟لكوديةالإ"*-!3!لا!بر*3\!لأ8*؟ء!؟"وس"-!*بروى؟

،-؟!ك!!3سص
ث!؟لأ\\إلمل!الفرسشيه

فوبسيرنجاماكروفيللانجياهيدراياإنترميدفورسيتيا

!

!!*2شى

كيز؟

*؟!!!--""



والصحارىوالمروجوالحقولالعاساتفيتقريبام!طدكا!ليالبريةالمباتاتتممو.جبليمرحعلىوححالألهجةيضفىالبريةالأزهارمنبساط

البرية.النماتاتمرمحتلفةأ!اعبيئةكلفىوتمموالمحار.وشواطئالأ!اروصفال!الحالوعلى،والمستنقعاتوالأدعال

المزهرةالبريةالنباتات

البيئاتفيأفضلبشكلالمزهرةالبريةالنباتاتأنواعتنمو

وأحرارةأكثرمكانفيالنمولاتستيمفقدتنامسبها؟التى

بيئةفيالتحكمالبستانيونويستطعجفافا.أورطوبةأوبرودة

مناسبةغيربيئاتفيبعضهايزرعونحيثما؟حدإلىالنبات

النباتاتزراعةيمكنفمثلا،.البيئةتلكظروففيبالتحكم

هذهزودتإذا،الجافةالمناطقفيعاليةرطوبةإلىتحتا!التي

البريةبيئاتهافيالنباتاتأنومع.الضروريبالماءالنباتات

تحملتستطيعأنهاإلا،الخاصةالمعاملةهذهبمث!!لاتحو

طبيس.بشكلتناسبهاالتيالبيئةظروف

فيالزهريةالنباتاتمننوع000/025حوالييوجد

لحواليالأصليالموطنالاستوائيةالمناطقوتشكلالعال!ا.

والبالغالأنواعلباقيالأصليالموطنأما.نوع651لأ...

والمناطقالشماليةوأمريكاأوروبافيفهو،نوع000.85

المدارية.غيرالأخرى

وهى:الزهريةللنباتاترئيسيةمواطنسبعةهناك

.والغاباتالحرجيةالمناطق2-.القطبيةالتندراأ

الأشجارذاتالأراضي4.الحشائشأراضي3-

المناطق7-.الصحارى-6.الألبيةالتندرا-5.المنخفضة

عدةالرئيسيةالمواطنتشملوقد.المداريةوشسبهالمدارية

فييوجد.والسواحلالرطبةالأراضى:مثل،مختلفةبيئات

فمثلا،.المزهرةالبريةنباتاتهامنأنواعالخاصةالبيئاتهذه

بيئةأيفيوالمائيةالمزهرةالبريةالنباتاتأصنافبعضتنمو

وأنهار.بحيراتفيها

أشكالأالمواطننفسفيتنموالتيالنباتاتتبدي

للنباتاتيوجدمثلا،.الاحيانمعظمفيمتشابهة

مصادرإلىالوصولمنتمكنهاطويلةجذورالصحراوية

للصبارياتاللحمىالساقأنكما،التربةأعماقفيالمياه

تجمعاتفيوالألبالتندرانباتاتوتنموالماء.لخزنمتأقلم

البرد.مننفسهالتحميالشكلوريديةأوولمسادية

الأصليةمواطنهامنالزهريةالنباتاتمنالعديدانتشر

طبيعياالانتشاركانوأحيانا،.العالمفىشمبيهةمواطنإلى

وأحيانا.الحيواناتأوالرياحبوساطةالبذورحملطريقعن

لمالعالمفيأجزاءإلىمزهرةنباتاتالإنسانجلبأخرى

بعض.ذلكقبلطبيعيبشكلالنباتاتهذهفيهاتنموتكن

منتنئمئاتحيث،السريعللانتشارمتأقلمةالنباتات

أعشابامنهاكثيرويدعى،طويلةلمسافاتتنتشرالتيالبذور

نألايرغبالتيالأماكنفيبسرعةتظهرلانها،ضارة

الحدائق.فيكماأخرىنباتاتفيهاتن!و

جنوبفيطبيعيبشكلالبرموديالحوذأنينمو

ذلكفيبماالعالممنأخرىأجزاءفيانتشرولكنهإفريقيا.

شيوعاالأكثرالأعشابوتشملأمشرأليا.وجنوبيأوروبا

الشوكيةالنباتاتمنأنواععدةالمهملةوالمناطقالمراعيفي

الأعشابومن.السنانيوالشوك،المنحنيالشوكمثل

وأقحوان،الدبوآذان،البريةوالهندباء،اللبلابالأخرى

الفمار.العشبانظر:.والأخلية،الحملولسان،المروج

نموذجيةعيناتالفصلهذافيالرسوماتتوضح

الرئيسية.المواطنمنكلفيالزهريةالنباتاتلأنواع



637هرةلزا

المزهرةالقطبيةالتندرانباتا!

وأمريكاوآسياأوروباشمالىأقصمىمماطهقعبرالقطيةالتمدراتمتد

ا!:شجار.منوخلوهاوالجفافبالبرودةتمتارمواطىوهي،الشمالية

لمشهرين.منأقللمدةالصقيعم!تخلوفتراتمناطقهامعظميسود

علىابطيديذوبالس!ةباستتناءالمسةخلالمحمدةالأرضوتبقى

الصيف.معظماخلالبالماءمشبعةالتربةوتبقى،الربيعأثناءالسطح

لايوجدفإنهوبهذاالمستنقعة،الباردةاشتربةفىالتعفنإلىالبدوروتميل

يوجدنهفي،ذلكومع.الحوليةالنباتاتمنقليلعددسوىالتندرافى

القويةالنباتا)تهذهتشمل.المتنوعةالعشبيةالمعمرةالنباتات!تعدد

ضيقة)ونيةالساريةوالشمبةالقوىعشبةالتندرا:ظروفتتحملالتي

هذهوتظهرالحجر.وكاسروالخشخالق،القملوعشبة(،الورق

الصيففصلفيالبهحةمننوعاوتضفىالربئماأثناءفجأةالنباتات

.الأوانالزاهيةدأزهارهاالشماليالقطبمنطقةفي

لاتهمين!كا!طلا/كا

أ!بما!%!ءلا
؟!!،،أ،

*\،3"؟-"ير؟!ثه،علألأ!،

القطبيالرودودندرون

لابونيكامرودوديندرون

كالإتزفي-؟ؤ!

وءد-،--،93لأير!!؟!

يرس؟7---أ،!رلأ

!-يم!"يرا+-،*ا؟!د!!ر

!؟!سئن!--?7!؟لأم6أ!،ئملمظ

3ءن-لم-ح!-

ا!

الدريالر

اكتوبتالادرياس

الأوراقمتقابلالحجركاسر

أبوزيتوفولياجاسكسترا

.سيوبكا

تترانجوناءاسيوب

لقطبيالترم!مءا

ركتيكسأا!بيس!

ش

ما

القطبيا-فشخالق

راديكاتمبابافر

السنفية

لاتيفوليومإبيلوبيوم

الجنبيةالقوىعتنبة

فروتيكوزابوتنتيلا

الصوفيةالقملعشبة

لالاتابديكيولاريس
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المزهرةوالغاباتالأحراخنباتات

تحلوعاليةلرطولةتمتارالتيالماطق!يوالعاباتالأحراحقسمو

اجادراتاع!ويصعب.العامليشهريرسأطوللفترةالصقيعمن

عدديوحدفإولولهدا،،الأحراجمماطقلىالقائمةالمباتاتتنافرأد

اشهريةالنباتاتومعظم،أطاطقاهدهمتلفيالحولياتمنقليل

.معمرةلمجاتاتالموجودة

وأالإلريةالأوراقاذاتالعالات1-:الغاباتم!نوعانيوحد

ذاتالعاباتتمتد.العريضةالأوراقداتالغالات2-المحروطيات

أورولاشماليأقصىعبرالحو!إلىالقطبيةالتسدرامنالإبريةراقالأو

التمدرافىالموجودةالألواعمركميرعددفيهاويوجدوكندا.وآمحيا

،المروجوملكةكدا،وشاىالصقر،وعمتسةاحسمتنقع،سحل!:مثل

.الدبوعسب،واللينيو!مية

الاستوائةالماطقحارجالعريضةالأوراقداتالغالاتأصحما

انثحرقطوالمصصآممياوشرقىأوروباوأواسطعربىفيالموجودةهي

!يه،يتحكمالعالاتهدهفياشهريةاسباتاتامموإلى.المتحدةللولايات

كتيرسيزهر.الشمسضوءوشدةالتظليلمقدار،كبيرةلدرجة

الأشحار،أوراقتمموأدقبلالرليعأواسطليالحرجيةالمماطقنباتات

التىالنماتاتعلىالممودحيةالأمتلةاومن.الظلالكثيمةالغابةوتصبح

!مأنواععدةآسياوشمافيأوروباغاباتفىممكروففيتزهر

الرليع.ورهرة،اصغيرةاالحطاطيع!وبقلة،النعمانوشقائق،البسفسح

الرهريةاصباتاتا!تشمل،الشماليةأمريكاديالشرقيةالغالاتفىأما

ال!طب،سودنف!ج،التلايةالزهرةمت!!مب!صةوصيميةرديعيةأنواعا

المناطق!يتوحدالتىالصيفيةالألواعأما.والملسم،والصكبوتية

والسمفية.الفأر،وآذاد،الحريسلتشملالحرجية

للينيوسيةا

بوريالصليمايا+الم

أبمأ!!!كم!33.3!ثلمممولأ/!

3د1كا-7لملأبر

ير!!؟ير!برئن

أ(!إ1؟أ

!تف!!أ!!

شسهح!!!ط

القصيرةنيالقراا

كدانسيسكرولس

الكلالجبالحوضزهرة

سيريولاأكويليحيا

-؟-!ش!.س

خ1!؟لم

3؟ص-!-يهململم/

ز،كا

ث!الل!احنيال!2

الهنديالغليون

يونيفلورامو!ترولا

في"!ي!

بر

ص!.ث!،

؟*صأ-
7!،!هـو3!ثب

3ص*3.ص!لمكا-ت!،سا3!7؟رزى

لأ!!!ثاء!جمملم؟

*"هكهبرج!!!م-نم!ع!"!غ،ع

1"!،!:ة+كاأ!؟أص
!-حك!،-!"ع!

!مه!!!.-!!--!"ة

ة-؟

الدبعب

ميرتيلسفاكسي!يوم

يروركألمفيأ/ح!طء

كالبرادورشاي

جروإئلادي!كاليدوم



؟!زو

جلا!حمم

غ7،ىكا!

ءرز؟بم!،؟!لا،؟

!"؟!

*بز!ئم!

يونزرما

ميزريوندافني

أورسينمأليوم

أحمر!هيلليبورين

روبراسيفلانتيرا

963ةهرلزا

!!

-!ج!-يم!،!ص!

ص*ثؤء2بر!لاكاكا77ح!*خ!جمي!لم

!ء!ط!*يرث!+حث

به!3؟بربر%؟بز-!ءض

لأ!بر؟:كاسبرلاكا

حروبر*7ءبرء937كاخض!!؟خع!ع3"ص-

ا"!/لم!يرألمفي،!لم

الحرجىالنعمانشقائقالبنفسج

ليموروزاأليمونريفينيانافيولا!3بر،

!4!صرء!؟**كا*!ء9!!بر،سءلم!9!!"!

كائىءطو؟كاكا!!ث!ء-*!4(-كلء؟+

لا!!ك!أثا4بر

لأ3عا-،ى)!لأ.لأ+ءس!ء

ءخ!ءلمكالأضل!!؟؟،؟-طط!--يز-!،ي!!18-*7!لإ،!

!،دأ

الأصفرالنعمانشقائق

الصغيرةالخطاطيفبقلةسرفيوولأليمون

فيكارياردنكيولص3؟4

ش"كا!-كا!+!5"*!،،3*كأ"يرأ!رزم!!1ا!!أ ء؟يز3ض!*ع+ء2!لحبهبم!73

كا!!ك!

كاكاكاأكاء

؟!"؟رالأمريكيةال!دية

نايكامرأتيكااهيص

؟!الذهبيةجاريعصا

لسنيموراجواسوليد

سليمانخاتم

مالتيعلورمبوليجاناتم

4!،"!كا

السبخيةالحدائقأذريون

بالوسترسكالما،امسمتنقعاتمخملية

الكبيرالمزهرالإطرليون
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المزهرةالحشائشأرافىنباثات

كالىوماأورو،شرقيحوبسأجراءفيالحشائشأراصىتوحد

الجنوليةوأمري!طإفريقياوشرقي)سالقا(السوفييتيبالاتحاديعرف

وسطوجنوبي،المتحدةالولاياتوأواسطالأرجشنن(فى)معظ!ها

حشائشالبسط!وتسود،السسطةالمجرفىالحشائشأرا!ىتسمىكمدا.

لالاتحاديعرفكانفيماالحشائشأراضىمثلذلكفيمتلهاريشية

الحنوبيةأمريكالىالحشائ!تىمناطقوتعر!)سابقا(.السوفييتي

الحشائشأرا!ىتوجد.اضاريباسمالشماليةأمريكاوفي،بالبامماس

.حادوصيصلاردستشاءيمتازالدي،المناخالمعتدلةالمماطقديهده

وتمتازالحصولة،الشديدةالتر!فىالحشائشأراضيتتكولى

والصيميةالربيعيةلباتاتهابأرهارتعرفكماالطويلةبحشائشها

عددإلالايحترقهاأسهلدرحةعاليةبكثالةالحشائشتممو.والخريفية

المباتاتبقاءيصع!!إلهولهدا،.الأحرىالمباتاتبادراتمنضئيل

وفي.معمرةناتاتالحشائشأراضينباتاتمعظمإدفيها.الحولية

أقصرلباتاتوتسفلم!والطويلةالحشائشتتنحىالحالةالمناطق

لالاتحاديعر!فيماكالىالحشائشأراصيفىتوجد.الجفافتتحمل

والأدونيسالشماء،حشيشةمثلمتموعةمزهرةلباتاتسابقاالسودييتي

الحشائمقأراضىنباتاتومن.الر!يعةالأوراقذاتوالفاوانياالأصفر،

علىالمموذحيةالأمثلةس.الحصساتالحنوبيةأمريكاديالجميلة

الأغر،الحجملباتاتالشماليةأمري!طفيالحشائمقأراضىنباتات

الت!ورهرة،الشمسودوار،الجلحلةو!يد،والردبكيةالفصيع،ورهرة

.البريالحيلوبكات

تدعىآحرنوعسحشاشأراضيالمداريةالماطقفىوتوحد

،متباعدةأشجاروفيهاحداالسافالاحافةحشائشأراضىإنالسافانا.

)المرازيلالجوبيةأمريكاولىوأمشرالياإفريقياشرقيكىوتوجد

.وفنرولمجو(

البمبالرعث

البمباير()وزيمية

+!سيللونايرياكورتاد

ر!؟؟!

3؟ء3آأء4

/،ض!لي!!!

زراشل!اكا!

(،ءلأ،؟،-برئ!لأ

،7؟*!؟!في

لأخء33برترا

إ-3-3بريربرأ!إلأ؟إإ!،-ا

.!اأأث!،م

،برلم

لمأ

11

لأ!بر!لم!

الجملناب

أيستيفال!أدوليس

بريبصل

روتدمأليوم

أغ!+حاير

ءكأ!يه!ء!إ

صع!ج!وو!7،المئ!\

"زرحث!

قرنفلملاما

إكسالتاتسبتيلوتص

مااشكو!



!!لم

!!

ء!لح!لمصلأءظ

!إغورأ!

يرلبرااورد

ناأركنساروزا

أق7ء،أء

يربرغ!

حلأ3س؟

لملألم!"ءع.

بر4!:خ*ش؟

ء*ء؟!ا!9بر

ح!شبركا!ةف!ض!ءفي

الجرسيةالأفعىسيد

يكيفوليومإرينحيوم

ء(وع(بريأبيضنيلى

ءصليوكانثاباشيسيا

!ع!ءى

الأرجوانيالبرارينفل

بربيوروملوستيموزابتا

36،ءلم!قئملى؟

ء+!؟4أبر!،-ع!3!!ه!!وى!كا!!ح!"ء!ايهمصضء!!لآ-

!غثنءثجبر3غح!كالح!كا3برصي!!ءشىصء!فيتربرءكصلحكاس

كا-ءصئرثايلاء!3ى3لألأعءوبخ!!!لم!لأء،لمثر-!-

ا؟لأ!حم!زر!لأ!لاص!س?بر!!صجصيكا،3(

كا*ءكا-!ءيركاىبر،!4،؟ىء!هيم

المنخفصلاونسندياس3!ل!!لا!!أ!

مسيريسيالاولسنديا
641ةهرلزا

ملاحة

باوسيفلورمدوديكاثيون

لم؟!؟،!؟!"!

!ركحح!!9؟،لا!3لأ-ع!ط
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القصيرةالأشجارذاتالأرافمينباتات

السمومنأمماطم!القصيرةالأشحارداتالأراضيلاتاتتتألص

ماحيسودهاالتىللححاطقمتالإنها.الشحيراتأوالحنباتكثيفة

والشتاءالحا!الحار،لصيرويمتاراررياالمتوسطلأ!الصاصض

.المعتدلالرطص

اجمور!اكاو!يأسترالياوفيالمتوسطالأسفرالبحرحولتوحدو

الأمريكية.المتحدةبالولايات

لاسمالمتوسطالأليضالبحرحوضفيالماطقهدهتعرف

كما،فنبوسلاسمإضيقياحوبوتعرهـلى.حاريقأوماكوي!

كاليفور!ياوفيأوروساديتتتراررعل.اباسمكاليمورليافيتعرف

ي!المرهرةالريةالاتاتم!لكتير.الحلديةالأوراقداتالبلوطأشحار

ومنفيها.العطريةالريوتتركيرع!لاتجةروالثويةالمحطقةهذه

توحدالقصسير.وكذلك،الخرامىوأعشا!الصحوروردعليهاالأمتلة

وهي،الممحفصةالأشحارداتالأراضياماطقمنواسعةمساحات

وتس!ىأسترالياعرلىفىالساحليةالماطقفىحفيفة،ألنمحارذات

والهاكيا.الحنقسيةمثلحاتسوتتألص،براح

يايه!!صزرلأ!،أ/طر،\؟*9+ء-ا؟"ا-!-ل!
!!لم؟-

كأحلأ

/بر!/

صرى!،"--3كا*\17!

جريفيللا

بوليسيالفيللاحر

إ

!!ير!

3!-*-لا
كاذبسنا

أرلوريسس!كوليوتيا-ص!ء

أء!ا"ير!كأو!

!!

وركأ-،

ص!ء%،مثط!ط!

كاليفورنياخ!ثخالق

كاليفورديكاياإشكولر

النارخشخالق

كاليمورنيكملابا!ر

ور*الو

يم!-1ئ!لمبر!لي

ل!إ!قء"،لم

!!أبرفهأأثا!اأ%،-ا؟!9؟

الفرنسيالحزامي

ممتوي!!اسلالمديولا

الذهبحقول

كريسو!شومالاستييا

ليكصكروكاماوكاا

ء4

،.ئم!ص"3،

،

3ءلم"!ءكا

الأرقطالنعابازهرة

ماكيولاتاليموليلا



المزهرةالألبيةالتندرانباتات

جميعفي-مماليةجبليةارتفاعاتعلىالألبيةالتسدرامناطقتقع

القطبفىالحالهوكماوجفافها،برودتهابشدةتمتاز.العالمأنحاء

فيهات!شلكانجومعفيها.الأشجاربنموتسيملابحيت،الشمالي

تقع.المز!رةيةاليسالنباتاتمنوعدد،القصيرةوالجنباتالحشائش

آممياإسوا!ثملاياالأوروبيةالألبجبالفىالرثيسيةالألبيةالتندرا

المروجفي،ابى،تاتمعظمتنمو.الشماليةأمريكافىروكيوجسال

أ!همخريةاالمناطقفيالنموالنباتاتبعصوتفضل،الجبالفيالموجودة

مندخلوالتيسةالفضإنوحيث.الشماليالقطبفيالحالهوكما

نباتاتالزهرب،النباتاتامعظمافإد،ش!ينصمدتهالاتزيدالصقيع

يصلانقبل1!رتزلاالنماتاتوبعضببطء.وتنمو،وصغيرة،معمرة

وأالألبفيالز!ريةالنباتاتمعظمأكثر.أوسنواتعشرإلىعمرها

تماما.متمنمابهوبعضهاجدا،متقارلةالشماليالقطب

لأ!

عل!

ممؤ!لأأ

!%غ

مم!-

جم!رر

الألبيةالفأرأذن

تمإلونجاإريتريكيوم

643ةهرلزا

ك!س،

بر!،!!

المررلجذا

يجميابالويسيا

؟ص!

9!ع*،لا

الذئبرجلآيفزيا

يكوبوديويدسلايفزياآ

!لإ9؟

الحيداحنتيانا

الألبيةأفنز

روزيايجيوم

الحجركاسر

لميايتوجااكسيعرساس

طحلبيمنثور

أكوالسسايلين

!لمجهـيما!جمالم7!!لأ!لم،،7!-!43،!!

ىتج؟ط؟بر؟لم

ث!3برأ

!!!!(4?!

؟ء؟!9ةء

ممرم!جمو!13،بخ*!ح!أ،)أ؟\
،ج!!7!؟-أ،!

المجمهئ!خ!ح!لإص!لم7/لأ!بربر!

!*9*.!"زرح!!!ممرحم!جميةا!لبية

!الور!مم!!ح!!،لزحبوليمونيوم

فيسكوسملوليمونيومسيريسيا!اسيليا
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المزهرةالصحراويةالنباتات

ولاتزيد،الدافئومماحهاحمالهابشدةالحارةالصحاريتمتار

علىأحياناالمويرلسم.25صمعظمهافىالمسويةالأمطاركمية

قادرةالصحراويةالنباتاتت!صدأنيحبولهدا،.دائمعيروابلشكل

أشص.لعدةمطربدودا!يمقاعلى

التيالحذورمنكبيرةشمكةلهاحباتالصحراويةالباتاتبعض

عشبيةنباتاتوسعضها.الترلةليالمتوالرةالرطولةمنقطرةكلتمتمر

يستعملهالذيالماءلحزنمتحورةإسفسجيةغليظةسيقانلهامعمرة

لهدامتالحيرالصبارياتوتعتبر.الطويلة!الحظلتراتخلالالنات

علىقادرةحوليةنباتاتالصحراويةالنماتاتلعض.المباتاتمنالنوع

القليلة،المعمرةالساتاتسالمنافسةلقلةوذلكالصحراء،فيالعيمق

حلالطويلةلمدةحيةتبقىالحوليةالنباتاتبذورفإددلكإلىإضا!ة

تستتمالشتاء،موعدحتىمدفونةاصدوراتبقىحيت،فالحظفترات

أسابيع.لضعةحلالحياتهادشراتاضماتاتاوتمهي،بسرعةوتممو

مث!!اجاأستراصحارىفيالمحاصرأصبعياتنجيلياتتسود

الماراكيلا.متلعصيريةوأععتما!،العصاريوالبات،سبينفكس

الملاملامثلالمطر،هطولبعدالحميلةالأزهارداتالسباتاتوتظهر

وأمريكاالشماليةأمريكاصحارىالصبارياتتسود.الأرجوالى

بوحودالرعىحيوالاتمرنفسهاالصبارياتهدهتحمي.الوسطى

أكثرإر.حميلةالصبارياتم!كثيروأزهار.الحادةأشواكها

تجمازالذي)التجوعية(الفرليوليةإفريقياصحارىفيشيوعاالنباتات

السامة.الحليبيةبعصارته

ءبهننبرككل*-"سلأ.

الحيةالحجارةنبات

ليزليايليتوس

،ثن!؟ط!*-لاتارينجاو

.-ءتخ-*،*،سرنانياماسيو

ا-رمم!!.!او!43-ح!---!ص

لا-!محر!!3+ل!!07ث-؟اص.ة

!1!-برلم+.-!(كا

لمءا11؟ثطلأ/مم!

ص!ع**لمير
-ء!ك!مح!-،د+لا*وللا

الجليدعثبة

كريستاليحميالت!مميزمر

لا؟؟ئمثه1

7!رزلم

بر!ح!كاشءح!3

لا،ث!!!بم!لأء

-كأع"بر؟س/أ!و!3كاكثهلأ!،؟ع،عء-

!

-

!

3



6*؟بربر/!ل!"*.!!بم

ء!**3،

3!كأء+جى

غبر*4أجوكا!يلم؟

،أ!!

الشبحزهرة

كونفرتيفلوراموهفيا

ط!وو!!ع7،،سي/عكا؟ءمح!!!!ءلم!،

كا-!1!كا!!!ع9ع!*أوكأء!!ئنبخ-

ى!3كا"ئر!3ش3!-ءص+!كرر

أريزوناخشخالق

يفلوراندجراليسترومياكا

صحراويةالكرمياقوتية

لاكامبانيولاريافاسليا

!!!بر!

س4إلاجهلالأ!لإ9!-بزلأ!يرلم؟،لآبمملأ!!وء9جممكير

ئ-!بر"

كاء!لمح!ث!كأ*ءحما

أ!2!ث!لأ*-زر(نرربر؟-لاصكيك!ير

صحلأ!ى!يرجلا3يميم!*ئجيم!كا

المدفعقذيفةلأنم؟ؤ!!ءلثو،!!

وكسادرابامميابا-ى!عص

صعطئج!ي+7"ءآكا

أ!،بر-يرفيث!ش*-3؟

لصحراءاءباهند

نانيومكسيكافينسكويارا

الصابونيالعشب

يوكاجلاوكا

المسائةالربغزهرة

ديلتويدسأوينوتيرا

؟!3لأ

-*؟-كص*!قي

لصحراءاخباز

أمبجواسفيرالسي

645الزهرة

الليلشب

فروبيلىميرابيلس

القندسذيلصبار

بامحيلاريسأوبونتيا

س!/!!مم7

الصحراءزنبق

أنديولاتاهيمسيروكاليس
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.المزهرةالمداريةوشبهالمداريةالمناطقنباتات

وشحهالمداريةالمناطق!فىالزهريةالمباتاتمنالألواعآلافتعمو

الغالاتتحتوي.الحرارةإلىمائلودالئرط!بمماحتمتازوالتيالمدارية

الباتاتأكثرعلىالحنهوبيةوأمريكاالوسطىأمريكافيالمطيرةالمدارية

الحميلةالسحلبنباتاتم!الألواعمئاتدلكلىبماتنوعا،الزهرية

الأصليالموطنالمتحدةالولاياتفيهاوايحرروتعتمر.والنادرة

م!هاكتيرالقرضلقدذلكومع،الزهريةالباتاتمننوعألميلحوالي

تعترالزائد.القطفأو،الأراصىاامحتعلالنتيحةحدالادراأصسحأو

،لاتاتعيةإضيقياحوبوكدلك،الصهبفيالحوليةالماطق

ويتحبهالمداريةالمماطقساتاتتزرع.المداريةلتحبهبالمساطقالحاصةالزهرية

أماكنداحلأومرليةكاتاتالباردةالماطقفيالبريةالمدارية

حداسة.كيرةوأرهارمرر!صشةلامعةأوراقممهاول!ضير،محمية

الإفريقيالبنفسج

أيونانتادولياسات

أثا1خم!!حس!!،

!!أء!ءأعركأ!!لمكأكم

لقلقي

بلتاتيومنيومبيلارجو

!--جمه!صلم!

ءع!ط!،

أ،!!؟،!!ر!لمب!

!!*!برإصأأ!!!!

يرلمحااالأركيد

تمكويتحلياسدرمليدإ

جلوكسينية

سبيشورا!مينينجيا

،-.!!!أ

الفردوسطائرزهرة

ريجيميمشريلتزيا

شمعيةبيجونية

مميصردلورنسبيحوليا

.!!مل!?ا

سمينيةياردينياجا

سمينويدسجايسياحارد

كا!

الشرقيةالهنديةاللوتس

نيوسيمرانيلومبو

،ئم!يرءضفئ*!!

ثهعلي

تيورلا!يانيكولا
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هرةلزاءجزاأ

قمةتتصححيث،زهريةساققمةعلىالزهرةتتكشف

هرة،عا!قريدعىكوبياهيكلامشكلاالزهرياسماق

.زهرةإلىيتكشفبرعمالزهرةقرصمنينمو

!ية:رئيسأجزاءأربعةمنالأزهارمعظمتتكون

أما،.المدقات4-و،الأممدية3-و.التويج2-والكأس1-

عدةمز،ويتكون،الزهرةمنالخارجيالجزءفهوالكأس

وضكون،سبلاتتدعىتويجيةشبهأوورقيةشبهتراكيب

فهي،والمدقاتالأسديةأما)تويجيات(.بتلاتمنالتويج

الأء!ماءهيالأسديةحيث،التكاثريةالزهرةأعضاء

علىزهرةكلتحتوي.الأنثويةالأعضاءوالمدقات،الذكرية

التيالأزهارتدعىمعا.عليهماأومدقاتعلىأوأسدية

التيالأزهارأما،تامةأزهاراالأربعةالأجزاءعلىتحتوي

إلىإضافة.تامةغيرأزهارافتدعىأكثرأوجزءينقصها

غددالأزهارامنكثيرفييوجد،الرئيسيةالزهرةأجزاء

.الزهرةقاعدةعندتقعرحيقية

إماالز؟درةفعبرئيسيمحوركلمكوناتأعدادتكون

الا:نواع.معظمفيمضاعفاتهاأوخمسةأوأربعةأوثلاثة

ثلاثمنالكأسيتكون،الثلاثيةالزهرةنباتفيفمثلا

ف!!دهاالأسديةأما،بتلاتثلاثمنوالتويج،سبلات

قدمتساولي".أجزاءثلاثةمنالمدقةوتتكون،أسديةست

الخشخاشبتلاتمثلبعضهاعنمنفصلةالمكوناتتكون

بحض.بعضمهامتصلةأيملتحمةتكونأوالورد،أو

جرابأوبوقأوجرسأوأنبوبشكلعلىالتويجويكون

أزهارفيالالحىهوكماملتحمةبتلاتهكانتإذاصحنأو

وقد.والبطونياتالبريوالنرجسالصباحأمجادنباتات

كما،القمةعندوحرةقواعدهاعندملتحمةالبتلاتتكون

تكونوبهذا،الحمامورعي،المسائيةالربيعزهرةفيهو

هدابية.وحوافهجرسيةشبهأوأنبوبيةالتويجقاعدة

نمطفىالزهرةمركزحولالرئيسيةالزهرةأجزاءتترتب

يأفماالمنتصفمنطولياالزهرةقسمتإذابحيث،دائري

الازهارهذهمثلوتدعى.متماثلةالأنصافتكون،اتجاه

وأمجاد،الحوذانأزهارفيهوكماشعاعيا،متماثلة

كانتإذاأما.الأخرىالنباتاتمعظموأزهارالصباح

واحداتحاهفيطولياالزهرةتقسيمعندمتماثلةالأنصاف

نباتفيكماجانبيا،متماثلةتدعىالأزهارفإنفقط،

بعضوأزهار،العجلوأنف،الخطمزهرةأوالسحلب

.الأخرىال!نواع

،الكأسمنهايتألفالتيالسبلات،تتكون.الكأس

النباتية.الأنواعمعظمفيالزهرةفىاخرجزءأيقبل

فىتتكشفالتيالداخليةالأجزاءحمايةعلىوتعمل

بعدالزهرةفيمتصلةالسبلاتتبقىوغالبا.الزهرة

تفتحها.

مخضرا،لونهاويكون،النباتأوراقالسبلاتتشبه

فيالحالهوكما،الأنواعمنكثيرفيالزهرةسفلوتمبن

فيوالبتلاتاسمبلاتأنإلا.والمغنوليةالحوذاننباتات

تفريقيصعببحيثتتشابه،أخرىنباتيةأنواعأزهار

لعائلةالتابعةالنباتاتفىالحالهوكمابعضعنبعضها

هذهالنباتعلماءويسمي.والسحلب،والزنبق،السوسن

كما،تبلاتالتويجياتبأشباهللبتلاتالمشابهةالتراكيب

،البتلاتعنعوضاملونةسبلاتالأنوأعبعضلأزهارأن

الجزءهوال!صأس.المدقات-4،الأسدية3-،اضويجا2-،الكأس-أوهيرئيسيةأجزا!أربعةم!النموذحيةالزهرةتتكودلزهرةاءاجزأ

الزهرةأعضاءوالمدقاتالأسديةوتحتم!ول،بتلاتمنالتويجويتكون،سبلاتتدعر،أوراقشبهمنويتألفرجىا!

ثرية.التكا

تويح

)لتلات(

مدقة:-!-

قلماكاص!ىميسم
محيص

صث!

سىو+33!ءص!ص!"ءع!ط!!،م!!!"ءلمي

أسدية

المئرحيط
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الأزهارأشكالتنوع

ثسعاعيةزهارأ

!ائماطأ/بر؟

!ا!3صلم

بهه!%ألأجماص

*-س-سهـ?

مم!!

قرصيةزهارأ

أكثر.أوجزءالأنواعلعضأزهارينقصذلكإلىإصافة،الرئيسيهأحرائهاوألوارأشكالهافيالأرهارتختلص

الرهرة.لأشكالألواعأرلعةالتاليةتوضئالأمتلة

كمري

عسق!دأرهار

لارهارا

إجمحء3

شعاعيةزهرة،قرصيةزهرة

أرهارمن"المركبة"الزهرةتتألم!

الربيعسرهرةتتكود.صغيرة

وأرهارالمركرفيقرصيةأزهار

التويحيات.تشبهممفردةشعاعية

يحيط،زهريعنقود،كفري

بأزهار"الورقيشبه"ال!!ري

الصعيرة.ال!!أحصد!انبات

!ععمقودفىالأزهارتتحمع

حدالة.ألوادال!!ريلبعص.ساق

وأذريون،والعائق،والكبديات،النعمانشقائقأزهارمثل

الماء.

المنظر،الرائعالجزءوهو،بتلاتمنيتكون.التويج

ألوانتحذبالزهور.أنواعمعظمفيالمبهجةالألوانوذو

التىوالطيورالحشرات-الملونةالسبلاتوكذلك-البتلات

مركباتمنالألوانتخشأالأزهار.لقاحنشرفيتساعد

فيومنتشرةالنباتاتأنسجةفيموجودةمعينةكيميائية

لكنوحدها،السبلاتأوالبتلاتفيلا،أجزائهجميع

فيالبنيةأوالخضراءالصكمبغياتمنكبيرةكمياتوجود

كثيربتلاتوتتزركم!.ظاهرةغيريجعلهاالأخرىالأجزاء

علىتعملأخرىعلاماتأوأشرطةوببمبنالأزهارمن

زيتيةموادمنالزهوررائحةتنشأوالطيور.الحشراتجذب

الألوانمثلالقويةالروايحوتعمل.البتلاتفيموجودة

.الحيواناتجذبعلى

،اللقاحتنتجالتيالذكريةالزهرةأعضاء.الأسدية

وم!ذا.الأنواعمعظمأزهارفيللنظرلاشتةليعستوهى

بعضازهارفىجاذبيةالزهرةأجزاءأكثرالأسديةتكون

تتألفالتيالمذكرةالسنطأزهارمثل،الأخرىالنباتات

أسديةمنمكونةكبيرةريشيةخصلةمنكبيرةبدرجة

ملونة.

جزءين-منالنباتاتمعظمأزهارفيالسداةتتألف

قمةلهشريطياأوخيطياساقاالخيطيشبهوالمئبر.ايخط

شبهتراكيبأربعةمنالمئبريتكونالمئبر.تشكلمنتفخة

"القمالاتتحيط،زهرةقابة

سباتأزهار"ال!صيرةالبيضاء

الناسمركتيريتوهما.القرالية

هىالحذابةالقنالاتلأنخطأ

الرهرة.أجراءمن

الطهويلة"الأسديةتكورأسدية،

رهرةمنحزءأروعالحمراء"

الأسديةتكون،القمانيفريتحاة

غسلفرشاةبشكلسنحلة

القنالي.

هذهتتفتح.اللقاحبداخلهايتكونجداصغيرةكيسية

نضجها.بعداللقاححبوبلنثرالتراكيب

النباتية،الأنواعمنكثيرفيمنفصلةالأسديةتكون

بالمدقةيحيطأنبوبامكونةأخرىأنواعفيتلتحملكن

تلتحموقد.العجلوأنف،الخطميأزهارفيهوكما

الجنتيانازهرةأسديةفمثلاأكثر.أوزهريجزءمعالأسدية

معملتحمةالسحلبأزهاروأسدية،مإلبتلاتملتحمة

.تقالمدا

البذور.تحملالتيالأنثويةالزهرةأعضاءالمدقات

مثلواحدةمدقةعلىالنباتيةالأنواعبعضأزهارتحتوي

هوكماأكثرأومدقتينعلىأو،البقوليةالفصيلةنباتات

،الأنواعمنكثيروفي.الأخرىالنباتيةالأنواعبعضفي

أيضابالمدقةوتدعىمركبةمدقةوتشكلالمدقاتتلتحم

يتكونالخباء.المركبةالمدقةفيمدقةكلوتدعى،للتبسيط

الميسم،وهيأجزاءثلاثةمنالأنواعمعظمفيالخباء

اللزجالجزءهوالميسم.والمبيض(الميسم)حاملوالقلم

الميسميصلرفيعأنبوبهووالقلمالخباء.قمةويمكلى

الخباء،قاعدةفييقعأجوفتركيبهووالمبيض.بالمبيض

أكثر.أوبييفحةعلىويحتوي

الأزهارتنمو.الزهرةتركيبفىالاختلافات

منكثيرفينوراتتسمىزهريةعناقيدفيمتجمعة

بسهولةحدةعلىزهرةكلتحديدويمكن.النباتيةالأنواع

الخطم،زهرةنباتاتفىهوكماالأنواعبعضفي



كثيرفيواحدةزهرةالنورةوتظهر.الاسبيريةوالأكليلية

التيالمنفردةالزهراتتبدوحيث،الأخرىالأنواعمن

تابعةكثيرةنباتاتفىهوكما،بتلاتكأنهاالنورةتشكل

الذهب،وأزهار،النجمةزهرةمثل:،المركبةللعائلة

الشمس.ودوار،البريةوالهندباء،الصغرىواللؤلؤيات

منولالمريالفصيلةمنالنباتاتهذهفيالأزهارتنمو

عددمنرأسكلويتألف.الزهريالعنققمةفيرأس

النورةتتكون.النوعحعسبالأزهارمنكثيرأوقليل

منأكثسأومائةمنالبريةالهندباءنباتاتفىالرأسية

بتلةكأن!،واحدةكلتبدوجذا،الصغيرةالصفراءالأزهار

وأ،صديةوتويجاكأمئامنهالكلولكنرهيرة،وتسمى

بتلةشك!!فىالبتلاتالتحاممنالتويجيتكون.ومدقة

منهالايظهمبحيثكبيرةبكثافةالزهيراتوتكتظ.واحدة

بتلاتها.سوى

شدعىشرابةشكلعلىالأنوأعمنكثيرأزهارتظهر

وشرت،بتلاتتحمللاعاريةأزهارمنتتكونهريرة

.والصفصافوالحورالماءجارالنباتاتهذهوتشمل

كيبتراصالنباتيةالأنواعمنعديدنوراتفييوجد

تكونقد.النورةقاعدةعندتقعالقناباتتسمىورقية

ء!ظمفيللنظرلافتةوغيرخضراءصغيرةالقنابات

بىحيثأخرىأنواعفيورائعةكبيرةتكونوقد،الحالات

نأيم!شماإن.الزهرةأجزاءأحدخطأالناسيحسبها

أنيا،والفالبوجنفيلية،نباتاتأزهارفيبتلاتيسمى

ا؟زهاراأما.قناباتإلاماهي-القنصلبنت-والبوانسيتية

ا!ركزفيموجودةبسيطةصغيرةنوراتفهينفسها

.القنابات

وهـدقاتأسديةعلىالأنواعمعظمفيالأزهارتحتوي

على،تحتويأخرىأنواعأزهارأنإلا.تامةأزهاراتدعى
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غيرأزهاراالأزهارهذهتدعى.فقطمدقاتأوأسدية

فإنهاأسديةفيهاوليسمدقاتللأزهاركانوإذا.تامة

فيهاوليسأسديةعلىاحتوتوإذا.مدقيةأزهاراتدعى

سدوية.أزهاراتدعىفإنهامدقاتها

النباتاتنفسعلىوالسدويةالمدقيةالأزهارتحملقد

المسكن،وحيدةالأنواعهذهتسمى.الأنواعبعضفي

حملتإذأأماوالدباء.والبلوطالبيجونيةأنواعوتتضمن

هذهفإنمختلفةنباتاتعلىواسمدويةالمدقيةالأزهار

،البريالآسنباتاتمثل،المسكنثنائيطتدعىالأنواع

.والصفصافوالحور،

اللكاثرفيالأزهاردور

وتنئالأعضاءجنسيا.تكاثراالزهريةالنباتاتتتكاثر

توجد.أنثويةوأخرىذكريةخلاياأزهارهافيالجنسية

وتوجد.الأسديةتنتجهالذياللقاحفىالذكريةالخلايا

.المدقاتتنتجهاالتىالمبايضفيالبييضاتالأنثويةالخلايا

عندالمبيضداخلفيالبييضاتمعالذكريةالخلاياتتحد

البذور.ذلكمنويتكشف،المدقةقاعدة

رئيسيتين:خطوتينعلىالأزهارفيالتكاثريشتمل

اللقاحنقلعمليةهوالتلقيح.الإخصاب2-والتلقيحأ-

ذكريةخليةاتحادفهوالإخصابأما.المدقةإلىالسداةمن

فيمتماثلةبطريقةالإخصابيحدث.البييضةخليةمع

للتلقيح:طريقتانفهناكذلكومع،الزهريةالنباتاتجميع

الخلطيالتلقيحيتضمن.تلقئذاتى2-وخلطيتلقيحأ-

نباتعلىمدقةإلىالنباتاتاحدعلىسداةمناللقاحنقل

مدقةإلىسداةمناللقاحنقلفهوالذاتيالتلقيحأماآخر.

نفسعلىأخرىزهرةمدقةإلىأو،الزهرةنفسفي

.النبات

العلاماتهذهرؤيةلاتستطعالإنسانعينولكن،الرحيقإنتاجمكانعلىوتدلهالنحلتحذبالبنفسجىفوقباللوناللعلمةالصفراءالأزهار

الحل.يراهاالتىالبقعتشبهوهي)اليسار(،،بنفسجيفوقضوءوفيالزهرةتصويرعخدغامقةكبقعالعلاماتهذهوتظو)اليمير(،
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اكتيالررقاءأرالصفراءللأرهاريحدثالفراشاتبوساطةالتلقيح

إلىللوصولالطويلةفمهاأجراءالفراشاتتستخدموالرا.رحيقاتتج

الرحيق.وامتصاصالزهرةداخل

الزهرية،النباتاتمعظمفييحدث.الخلطىالتلقيح

للأخرىزهرةمناللقا!يحملعاملإلىويحتا!

التلقيحعمليةفيشيوعاالعواملأكثرهيالتىكالحشرات

الخلو.

غذائه.فيالأزهارعلىالحشراتمنالكثيريعتمد

الرحيقويستخدم،واللقاحالرحيقعلىالنحلفيعيعق

الفراشاتتعيمشالشتاء.فيبهيتغذىالذيالعسللصنع

منالحشرةتنتقلوبينمامعا.واللقاحالرحيقعلىوالعثات

اللقاححبيباتتلتصقالغذاء،عنبحثاأخرىإلىزهرة

الأزهارمياسمعلىكلهاأوبعضهاويسقطجسمها،على

وأواحدةتتلمئرهرةوبهذا.الحشراتتلكتزورهاالتى

خلطيا.تلقيحاأكثر

أثناءإليهاانجذبتإذاإلامعينةزهرةالحشرةلاتزورقد

علىتعتمدالتيالأزهارمعظمإنالغذاء.عنالبحث

.مركزةروائحلهاأوزاهياتلويناملونةتلقيحهافىالحشرات

رائحةأولونإلىالملقحةالحشراتمننوعكلينجذب

يتمهذاومع.أخرىدونمعينةأزهاراتزورولهذا،معينة

وعلىالحشراتمنوأحدنوعمنبأكثرالأزهارمعظمتلقيح

أزهارمنكبيراعدداوالعثاتالفراشاتتزور،المثالسبيل

خاصةعلاقةتطورتفقدهذا،ومع.النباتيةالأنواعنفص

أزهارمثل،والحشراتالنباتيةالانواعمنقليلعددبينجدا

فقط.الطانةالحشراتبوساطةتلقحالتيالمروجنفل

الصفراءالأسديةإنحيث،الذاتىالتلقيحيمحالحبازىزهرةتركيب

المدقة.إلىالسداةمناللقاحوصولاحتماليقل!ىمماالمدقاتسأقصر

منأكبرعدداالنحليلقح.النحلبوساطةالتلقيح

رؤيةالنحللايستطيع.الأخرىبالحشراتمقارنةالأزهار

وله،حادةرؤيةلهفإن،ذلكعداوفيماالأحمر،اللون

إلىبقوةالنحلينجذببعيد.حدإلىمتطورةشمحاسة

رائحةلهاالتيتلكوخاصةوالزرقاءالصفراءالأزهار

الضوءرؤيةيستطيع-الإنسانبعكس-النحلفإن.عوية

الصفراءخاصةالأزهارمنلكثيرويوجد.البنفمسجيفوق

الأزهار،إلىالنحلتجذبوأضحةبنفسجيةفوقعلامات

الرحيقية.الغددمكانعلىوتدله

تراكيبالنحلبوساطةتلقحالتيالأزهارفييوجد

التلقيحوتمنعالخلطيالتلقيححدوثعلىتشجعمعقدة

الرحيقيةالغددإلىالوصولالنحلةتستطعمثلا،.الذاتي

،الزهرةميعسمجعسمهايفركأنبعدفقط،الخطمزهرةفى

،اللقاحتلمسأندونالزهرةتركلاتستطيعوبهذا

.اللقاحلمسبعدالميسمولاتستطئمس!

هذهتنجذب.والعثاتالفراشاتبوساطةالللقيح

الغددإنكثيرا.رحيقاتنتجالتيالأزهارإلىالحشرات

أنهاأووأنبوبيةطويلةالازهارهذهمنكثيرفيالرحيقية

فمأجزاءوالعثاتوللفراشات.أنبوبيتويجقاعدةعندتقع

وأمتصاصالغددإلىالوصولمنتمكنهاجداطويلة

وأالصفراءالأزهار،كالنحل،الفراشساتوتفضل.الرحيق

عطرية.رائحةلهاالتىالزرقاء
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فيالغة.اءعنوتبحثالنهارخلالفتستريحالعثاثأما

ليلا.تتفت!أالتيالأزهارتلكإلىالعثاتوتنجذب.الليل

علىويسه!،،أبيضأوشاحبالأزهارهذهمعظملون

.اللونداكنةالأزهارتلكمنأكثرالليلفيرؤتحهاالعثات

الليلخلالى!مركزةروائحالأزهارمنكثيرمنويفوح

كذلكوالمزهر،الدخاننباتاتأزهارالعثاتتلقح.فقط

وسسلطانالمحولةالأخدريةنباتاتمنكثيرةأنوأعاتلقح

.النباتاتمنغيرهاإليالجبل

ا،أضحدةالولاياتغربيجنوبفىاليكةأزهارلاتلقح

مناللظحأنثاماتحملالتياليكةعثةبوساطةإلا،الأمريكية

لوضح!بضهاثانيةزهرةمبيضتثقبفبينمالآخر.نبات

الزهرةميسمعلىالأولىالزهرةمناللقاحبوضعتقوم،فيه

البيضيمقسمعا،العثةوبيضاليكةبذورتتكشف.الثانية

كافعدديبقىولكنبالبذور،بالتغذيتقوميرقاناتإلى

اليكة.منجديدجيللإنتاجالبذورمن

الحتافستزور.والذبابالخنافسبوساطةالتلقيح

إنهاوالرحيؤ!.اللقاحمنالكثيرفيهايتوافرالتىالأزهار

لهابالتمالباهتةالألوانذاتأوالبيضاءالأزهارتفضل

نإوح!ث.البريوالوردالمغنوليةأزهارمثل،لاذعةرائحة

و؟نها،طويلةليستالذبابأنواعمعظمفمأجزاء

الأبوبية.الأزهارمنالرحيقامتصاصمنلاتتمكن

مثلالمنبع!رالتويجذاتالأزهاريزورالذبابفإنولهذا

روائحمنهاتفوحأزهاروهناك.والحوذانالزعرورأزاهير

الكرنبوزهرة،الجيفةزهرةمثلالذبابتجذب،كريهة

النتن.

تلقيحفيالطيوربعضتساعد.أخرىبوسائلالتلقيح

الحتشراتمعظموبعكس.بالرحيقتغذيتهاأثناءالأزهار

نأإلا،ضعيفةالطورلدىالشمحاسةفإن،الملقحة

بقيةع2تركماالأحمراللونرؤيةوتستطعحادةرؤيتها

-كلديمةالحمراءالأزهارمعظموتلمإلطيور.الألوان

ملفحاتالأمريكتينفيالطنانةالطيوروتعتبر.الرائحة

فجذبالتىوالبرتقاليةالحمراءللأزهاروخاصة،رئيسية

التميرطيوروتعتبر.والفوشية،الحوضيةأزهارمثلإليها

ةء!ملقحاتواسمياإفريقيافيالرائعةالألوانذات

والبب!،واتالعسلآكلةالمعسماةالطيورتلمحللأزهار.

الثدييةالحيواناتبالتلقيحتقومكماالشراليا،فيالأزهار

سوموبم،العسلبوسومكحيوانالصغيرةالجرابية

فيللأز!،رمهماملقحاالخفالقويعتبر.السنجاب

المدارية.المناطق

تنقصالتيالنباتاتمعظملقاححبوبالرياحتنشر

والر-خيد،،البلوطكأزهاروالسبلاتالبتلاتأزهارها

البرية.الحشاشومعظموالسعد،

تلقحالأنواعمنقليلعددهناك.الذاتيالتلقيح

ومع.والقمحوالبازلاءوالشوفانالشعيرمثلنفسها

،النباتنفسمياسمعلىاللقاحيسقطعندمافإنهذلك،

علىتعتمدالتيالأنواعفىالذاتىالتلقيحيحدث

الخلطي.التلقيح

غيرخصائصنقلفرصةمنالذاتيالتلقيحيزيد

عنالناتحةالبذورتكونفأحيائا،.التاليالجيلإلىمرغوبة

وأحيانا،الإنباتعلىقادرةغيرالذاتيالتلقيحطريق

إنتاجعلىقادرةغيرنباتاتإلىالبذورتتكشف،أخرى

البذور.

بمالمسكنثنائيةالأنواعفىالتلقئالذاتىيستحيل

نباتاتعلىموجودةالمؤنثةوالأزهارالمذكرةالأزهارلأن

النباتاتمنكثيرخصائصأنإلىإضافة،مختلفة

والزنبق،الخطميأزهارمثل،الذاتيتمئالتلقيحالأخرى

سقوطفإنولهذا،،المدقةمنأقصرالأسديةتكونحيث

بعيدالنباتنفسمنمدقةعلىلممداةمناللقاححبوب

مركباتعليالنباتاتمنقليلوتحتوي.الاحتمال

نباتاتفيالحالهوكماالتلقئالذأتيتمنعكيميائية

والجاودار.التبغ

علىوقوعهابعد،اللقاححبةمنينمو.الإخصاب

القلمأسفلطريقهفيالأنبوبيندفع.لقاحأنبوب،الميسم

حبةمنذكريةخليةتنتقلثم.المبيضفيالبييضةإلى

يحدث.المبيضإلىثمالأنبوبأسفلإلىاللقاح

البيضةخليةمعالذكريةالخليةتتحدعندماالإخصاب

التكشف،فىالبذرةتبدأذلكبعد.المبيضفيالموجودة

ولتوضيح.البذرةتغلفثمرةإلىيتكشفأيضاوالمبيض

.النباتانظر:،العمليةهذه

عددولكن،المبيضلقاحأنابيبعدةتخترقوقد

بعد.البييضاتعددعلىيعتمدتتكشفالتيالبذور

واحدةبييضةعلىيحتويالذيالمبيضينمو،الإخصاب

المبيضأما.والكرزةالبلوطةمثلواحدةبذرةذاتثمرةإلى

ثمرةإلىينموفإنه،عديدةبييضاتعلىيحتويالذي

البطخ.ثمرةأواللبنحشيشةقرنمثل،عديدةبذورذات

الزهورهوايات

وهماشيوغا،الزهورهواياتأكثرمناقشةتمتلقد

مقالةفيالخارجيةالحدائقوزراعةالداخليةالحدائقزراعة

الزهورهواياتفىالجزءهذايتخصص.الحدائقتنسيق

تنعسيق2-و،البريةالأزهاردراسة-أ:الأخرىالثلاث

الأزهار.تهجين3-والأزهار،

دراسةفيالأولىالخطوة.البريةالأزهاردراسة

تعريفعلىالقدرةهي،علميةبطريقةالبريةالأزهار
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يتخصص.ذلكفيتساعدكتبعدةوهناكالأزهار.

الكتابويحتوي،معينةمنطقةأزهارفيالكتبمعظم

ألوانها،وفقمجموعاتإلىالأزهارتقسيمعلىالنموذجي

عددمثل،الزهرةخصائصوفقمجموعةكلتقسمثم

خاصيةكلفيوبالتدقيق.الأوراقوترتيبالبتلات

كثيرةكتبوتقدم.الزهرةعلىالتعرفيمكنك،مذكورة

البرية.للأزهاروالعامةالعلميةللأسماءدليلا

طرقإحدىهيالطبيعيةبيئتهافيالأزهاردراسةإن

جميعتعريفمحاولةيمكنفمثلأ،اتباعها.الممكنالتعلم

وذلك،الغاباتأوكالمروجمعينةبيئةفيالزهورأنواع

منمختلفةأوقاتفيحولهادقيقةملاحظاتبتدوين

الشائعةللأزهارسجلأوسيرةلديكيتكونوبذا،العام

أخرىبطريقةالأزهاردراسةيم!شكما.البيئةتلكفي

أسساتباعيجبذلكومعأيضا.جمعهاطريقعنوذلك

الأزهارحفظويجب.البريةالأزهارقطفعندمعينة

قطفها.بعدسليمةبطرلقة

الأزهارحمايةتتملمإذا.البريةالأزهارقطفقواعد

ولهذاكليا.تنقرضفإنها،الطبيعيةبيئاتهافيبعنايةالنادرة

قطفمنالناستمنعقوانينبسحندولعدةقامت،السبب

علىالحفاظأجلمنوالغاباتالعامةالمتنزهاتفيالأزهار

البيئةفيالأزهاروحفظ،الانقراضلخطرالمعرضةالأنواع

.الناسمنعددأكبربهايتمتعحتىالطبيعية

بقوانينالمشمولةغيرالمناطقمنالأزهارتقطفلا

عامة،وكقاعدةمنها.كبيرعددهناككانإذاإلا،الحماية

.النباتجذورقلععدميجب

لحفظأسلوبأسهل.البريةالأزهارعيناتحفظ

لحفظالطريقةهذهوتستخدمكبسها.هوالأزهارعينات

،العيناترتبالجذور.فيهبمابكاملهالنباتأوالأزهار

ثم،الصحفأوراقمنورقتينبينبعناية،طازجةوهي

دليلأوراقبينأوالنشافورقمنمجموعفنبينضعهما

وأبحزمهاالدليلأوالنشافورقاضغط.قديمهاتف

العينةتسويةعلىالضغطيعملعليها.خفيفثقلبوضع

العينةتغلفالتيالصحفأوراقاستبدل.الرطوبةوإخرا!

إلىانقلهاأو،جافةنشافأوراقبينالعينةوضعيوميا،

دليلأوالنشافورقمجموعةمناخرجافجزء

إلا،أيام01و7بينتتراوحفترةبعدالعينةتجف.الهاتف

مكبسباستخدامحفظهاويمكن.عصيريةكانتإذا

أوراقصفحاتبينالعينةتوضحثيهالذيالأزهار

معاشدهمايمكنمنبسطتينخشبيتينقطعتينبينموجودة

تمتإذامحدودةغيرلمدةالمحفوظةالعينةتبقى.بإحكام

علىجافةعينةكلالصق.والحشرأتالرطوبةمنحماشها

الاسمتحملبطاقةالورقعلىالصقثم،مقوىورق

جافةزهورباقةتنسيقيهفية

قرون،اليمينإلىاليسارمنحافةزهورلاقةلعملالماسبةالموادتشمل

قابضة،أوكالبتوس،الفضيالدولارأوكالبتوسالسوس!،قرون،لامية

يح!عصفر.وردة،الألفذاتأحليةأرحوانية،قابضةصفراء،

ثلاثةحوالىالتهويةوجيدةحافةمطهلمهعرلة!يالعيماتتجفيف

أسابيع.

متنوعة.وألوانوأحجامألثكالذاتمواداختر

مقلوبة.بتعيقهامختاراتكجفف

مناسب.وعاءفيفنيةبطريقةالموادرتب
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فيهوجدتالذيوالمكانللزهرةالعاموالاسمالعلمي

تسمىنموها.طريقةعنمهمةحقائقوأيالقطفوتاريخ

شبة،الم!الطريقةبهذهوالمحفوظةالمرتبةالنباتيةالمجموعة

المعشبة.انظر:

نانيينوالبالمصريينقدماءتفنالأزهار.تنسيق

طورذللقومع.القطفأزهاروتنصيقزخرفةفيوالرومان

"ئسيقكادةتعود.أليابانفيكاملبشكلالتنسيقفن

ذلكفي،.الميلاديالسادسالقرنإلىاليابانيةالزهور

مولمئبشكلالزهورتنسيقاليابانيونالبوذيونبدأ،الوقت

هذاصق!وا،القرونوبمرور.معابدهممذابحعلىلوضعها

تأثيرلعكاكانالتيالفنيةأسسهوأرسوا،وبسطوهالأسلوب

القرنخلالأخرىدولعدةفيالتنسيقأساليبعلىقوي

العشرين.

يبدومنسه"باقةكلمنظريجعلواأناليابانيونحاول

أسسبعنايةاتبعوالقد.الخارجفيتنموكأنهاطبيعيا

فاستخدموا.الطبيعيالتأثيرعلىللحصولالألوانتصميم

أما.زهريةباقاتعدةفيرئيسيةعناصروالسيقانالأورا!

علىالتقليد!بالتنسيقأسلوباعتمدفقدالغربيةالدولفي

فيوالألوانالتصميمأنومع.فقطالزهرةعلىالتركيز

في!مبعهوعماتختلفالغربيةالدولفىالتنسيقأساليب

التأثيرإظهارحيثمنالأهميةبنفسأنهاإلا،اليابان

الكلي.

ذلك،ومعحية،أزهارمنالمنسقةالباقاتمعظم

أطولتدومجذابةباقةلتنسيقجافةأزهاراستخداميمكنك

للتجفيف:المناسبةالأزهاروتشمل.الطازجةالباقةمن

والخلدة،والعائق،والكوبية،الذهبوعصا،الذهبزهرة

غرفةفيمقلوبةبتعليقهاالأزهارهذهتجفف.اللؤلؤية

أسابيع.ثلاثةمنتقربلمدةالتهويةوجيدةجافةمظلمة

بهذهوالأوراقالحشاشمنأنواععدةتحفيفويمكنك

والمنسقةالجافةالباقةإن.الباقةإلىتضيفهاثمومن،الطريقة

الشتاء.فصلطوالتدومالخريفأوالصيفأواخرفي

البستانيين.لدىشائعةهوايةأصبحالأزهار.تهجين

مئاتالبلدانمنكثيرفيألمحترفونالبستانيونينتج

الورود.وخاصة،سنةكلالأزهارمنالجديدةالاصناف

كزهرةأخرىبأزهاريهتمونالبستانيينمنكثيراولكن

الماء.وزنابقوالسحلبوالسوسنالذهب

وأشكالبألوانالجديدةالمهجنةالأصنافمعظمتظ!

أنتجتفقد،المثالسبيلعلى.جديدةوروائحوأحجام

الأرهمارأصنافمنوكثير،القزميةالأصنافمنكثير

وحسنت.الطبيعيالعددمنأكثربتلاتلهاالتيالمضاعفة

للأمراضومقاومتهاتأقلمهادرجةحيثمنالمنتجةالهجن

.والحشراتوالافات

نفسمنصنفينأو،متقاربيننوعينمنالأزهارتهجن

مثلالمرغوبةالخصائصوفقأبكليختاربحيثالنوع

ورشيقة.جميلةخطوطلتشكيلالأغصانالمنسقةتقلم،الطبيعىالتأثيرعلىللر!ولواللونالتصميمتستخدم(اليمينإعلىيابانيةأزهارمنسقة

المنسقة.الماقةالزهورإلاءوشكلحسميناسباليسار(،)ع!.كبيرةرهرةبشكلالأعصادتظهر

/
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الأبوين،أحدمناللقاحيؤخذ.الزهرةحجمأواللون

نسلأفرادبعضفتكتسبالاخر.الأبميسمويوضحكللى

تسمى.الأبوينمنكلفيالمرغوبةالخصائصالهجين

كثيرينأباءمعالتجاربولمحاعادةهجنا.النابخالنسلأفراد

جمالذيهجنإنتاجالبستانيونيستطجع،كثيرةوأصناف

.أقوىونموفائق

الزهريةالنباتاتوتصنيفتسميةكيفية

وأخرىشائعةأسماءتوجد.الزهريةالنباتاتتسمية

مئاتإلىالشائعةالأسماءوترجع.الزهريةللنباتاتعلمية

فيبدأفقد،العلميةالاسماءإع!اءأما،السنينآلافبل

.الميلاديعشرالثامنالقرن

منللكثيرالشائعةالأسماءأصلظهر.الشائعةالأسماء

الأسماءأتت،كثيرةحالاتفى.الشعبىالتراثفيالنباتات

استخدمتفقدبمالنباتلخصائصالتقليديةالمعتقداتمن

يعتقدكانالتيالأمراضبأسماءوسميت،أدويةالنباتات

علىالطريقةلهذهسميتالتيالنباتاتومنتشفيها.أنها

المغص.وعشبةالشماليةأمريكافىالملارياعشبةالمثالمبيل

حمىمنالمصابينتشفيالملارياعشبةأنالاعتقادكان

البطية-التقلصاتمنتشفيالمغصعشبةوأنالملاريا

لنباتالشائعالاسمأطلق،أخرىحالاتوفي.المغص

اسمالسحلبعلىأطلقمثلا،.خصائصهإحدىلوصف

نباتأما.السيدةحذاءتشبهالزهرةلأنبمالحسيدةخف

الأباريق.تشبهأوراقهلأن،الأباريقبعشبةسميفقد،اللاحم

سنبلةلأنالفأربمذنباسمالحمللسانمننوععلىوأطلق

الفأر.ذيلوشكلهاحجمهافيتشبهالنبات

باللغةالبريةللزهورالشائعةالأسحاءمنكثيرتنتهي

الكبدية،الزراوند،نباتمثل:)+ه*(بمقطعالإنجليزية

الكلمةاشتقت.الصابونية،الشيخزهرة،المستدرة

وأجذربمعنى*لاممالاقديمةإنجليزيةكلمةمن،53*،الإنجليزية

صفاتمنبصفةالاسممنالأولالجزءويتعلق.نبات

بذلكسميتالشيخفزهرة.الدوائيةأوالمظهريةالنبات

فلهالزراوندأماكثيرا.مهدبةحوافلأوراقهالأنالاسم

.الولادةأثناءالمرأةتساعدأنهايعتقدكان،علاجيةصفة

وأ،السامةللنباتاتالشائعةالإنجليزيةالألحمماءتنتهي

الأمثلةومن،قاتلأيعيمكا!بمقطعسامةأنهايفترضالتي
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الكلبوقاتلالبقر،قاتلأيالسامالشوكرانذلكعلى

منالمقريعالثشقوقد.الدجاجوقاتل،البراغيثوطارد

اقتل.ؤكلعنىالتيء!+ءكا!)باناالقديمةالإنجليزيةالكلمة

هو!الةكلفيالاسممنالأولالجزءيكونوبذلك

من!برافإنهذا،ومع.النباتبذلكتأثراالأكثرالحيوان

قاتلنباتأنواعومعظمالبقرقاتلمثلالنباتاتهذه

وهناكأيضا.للإنسانوسامةأخرىلحيواناتسامةالكلب

البراغيث.طاردمثلضارةغيرنباتات

تاتفيطمنلكثيرالعامةالإنجليزيةالأسماءترجع

نانيالب!أواللاتينيالأصلإلىالإنجليزيةباللغةالحديقة

الاسممناشتقللزنبقالإنجليزيالاسممثلا،.القديم

زالوردع،ءبر!*هعءكلمنالفاوانياالمسمواشتق/أطوللم!اللاتينى

اشتقكلمكالمالإنجليزىوألاسمع"لمء،7.منوبنفسج!ءقء3من

نباتوسمي.قزحقوستعنيالتياليونانيةالكلمةمن

الي-نانية،الاساطيرفيالصغيرالشاباسمعلى)الياقوتية(

إباتاتبعضأسماءواشتقت.بجمالهمشهوراكانالذي

اسماشتغ!فمثلا.وأليونانيةاللاتينيةغيرلغاتمنالحديقة

تعنىاالتيلم+ع؟/قي؟7التركيةالكلمةمنالتيوليبنبات

وقدهـا،حدإلىالعمامةيشبهالتيوليبفشكل،العمامة

تركيا.منالغربيةالمناطقإلىادخلت

تاتافيطأجناسمنعددسمىالحاضر،وقتناوفي

باسمالبيجونيةسميتمثلا.معينينأشخاصبأسماء

هاو.!نباتعالموهو،بيجونميشيلالفرنسيةكنداحاكم

لمثاهل،أنديرزالسويديالنباتعالمباسمالدهليةوسميت

وس!صيتأوروبا،إلىالمكسيكمنالنباتأحضرالذي

-جويلالمكسيكفيالأمريكيالوزيرباسمالبوانسيتية

الولاياتإلىالمكمسيكمنالنباتأحضرالذي،بونسيت

الأمريكية.المتحده

أشائعةاالإنجليزيةالأسماءلاتناسب.العلميةالأسماء

بأكثرنفسهالنباتيدعى،كثيرةفأحيانا.العلميةالأغراض

قسمىالماء،آذريون،المثالسبيلفعلى.شائعاسممن

الاسسمنفصيستعملأخرىحالاتوفي.الملكفنجان

داقوتيةبالمسممختلفةنباتيةأنواعتسمى.نباتمنلأكثر

ولتجنب.الإنجليزيةاللغةتتحدثمختلفةدولفيالكرم

اسفانباترنوعكلعلىالنباتعلماءأطلق،الالتباسهذا

به.خاصاعلمئا

علميانظامالينيسكارلوسالسويديالعالموابتكر

يطلقبحيث،الميلاديعشرالثامنالقرنأواسطفيحديثا

الجزءيشير.جزءينمنمكونلاتينياسمنوعكلعلى

.النوعلهينتميالذي(أنواع)مجموعةالجنصرإلىالأول

اسمويوبم-.نفسهالنوعالمسمإلىفيشيرالثانيالجزءأما

هـخمليةاتلنباالعلمىالاسمفمثلا.نوعلكلفقطواحد

اسميعني(4حكا!لملململمي،لم/ءكل3أ)3المماء،أذريونالمستنقعات

ذهبي،لونذانباتااللاتينيةباللغةحءالملم/4فيهاالجنس

.المستنقعاتمحبتعنيلاتينيةكلمةالثافيوالجزء

يستطيع.الاسمبهذايسمىاخرنباتالعالمفيولايوجد

التباسوبدونبدقةنوعكلتعريفالنباتعلماء

العلمى.الاسمباستخدام

.وطيدةعلاقةبالتصنيفالعلميةالتسميةعلاقةإن

يصنفأنيجبجديد،نوعاكتشافعندفمثلأ،

ومع.العلميالاسمإعطاءقبلالجنسوحدةإلىالنبات

بصفةالاسممنالثانيبالجزءنوعكليحتفظهذا،

تصنيففييحدثالذيالتغييرعنالنظربغضدائمة

علىيحافط"لم/م/،ءح9،لملمء!يإكالمنباتفإنولهذا،.النوع

تحتالنوعتصنيفأعيدلوحتىوللمءكل3لم3إ5النوعالحمم

آخر.نباتىجنسمسمى

الزهريةالنباتاتتصنف.الزهريةالنباتاتتصنيف

منالمشتقالزهيريةالنباتمات)مجموعة(قسمتحت

""زهرةبمعنى4()ءلملا!لمءهءلمىاليونانيةاللغةمنكلمتين

-نباتماتأطائفتينإلىالمجموعةهذهتقسم.لملمنباتولملم

لمءحزء3أيضاوتسمىيمءكا!/+ءحأء(،)9الفلقتينذوات

)3!كاه"يم/لمءهيمء+ء!لا(،الواحدةالفلقةذوات2-نباتاتو

مجموعاتفىالنباتاتتوضع.يلمءحء!يمء!لأيضاوتسمى

ذواتنباتاتبذورتحتوي.البذرةتركيبعلىبناء

بذورأما.الفلقتينتدعيانصغيرتينورقتينعلىالفلقتين

إلىإضافة.واحدةفلقةفلهاالواحدةالفلقةذواتنباتات

الأخرىالزهرةأجزاءوعددالبتلاتعددفإنذلك

مضاعفاتأوثلاثةالواحدةالفلقةذواتنباتاتلمعظم

فىالأزهارأجزاءأمامتواز.أوراقهاتعرقوأن.الثلاثة

وأخمسةأوأربعةفعددها،الفلقتينذواتنباتات

متوازيا.وليصرشبكيمتفرعأوراقهاوتعرقمضاعفاتها،

الفلقتينذواتنباتاتمننوع000.091حوالىيوجد

الزهرية.النباتاتمننوع000.025مجموعمن

الفلقةذواتنباتاتمننوع000.06حواليوهناك

.الواحدة

وكلرتب،إلىالزهريةالنباتاتمنطائفةكلتقسم

الجدوليسرد.أجناسإلىفصيلةوكل،فصائلإلىرتبة

معظمإليهاتنتميالتىالفصائلالتاليةالصفحاتفي

هذهتتألف.المعروفةالبريةوالنباتاتالحدائقنباتات

بعضهايشتملولكن،وجنباتعشبيةنباتاتمنالفصائل

التقريبىالعدد-ا:مايليالجدوليوضحأشجار.على

لمعظمالنموذجيةالخصائص2-وفصيلةكلفيللأنواع

ممثلةنباتاتأسماء3-والفصيلةتلكفيالأزهار

للفصيلة.العامالتوزيع-4و
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الإفريقيالسفسج

الفضةشحرة

جريس

الشوكيالتير

دونمستالغافية

محولةأحدرية

المزهرةالنباتاتلفمائلأمثلة

الفلمينذواتنجاتاتطائفة

المعمرةالعتسيةالباتاتم!لوع2لم...حوالىتضم.جسنريات+الإفريقيالبفسجفصيلة

أسدية.4أو2و،ألبوببش!ولملتحمةشلاتوه،مسلات5سالزهرةتتكون.والحفت

مداريةونباتاتالالتشارعالميةرهى.والجلوكسينية،الريةالرليعزهرة،الإفريقىالبحفسحمنها:

معظمها.فى

تتكود.والمعمرةالحوليةالع!ت!بيةالنباتاتمن!ع006حواليتضم.البلسميات-البلسمفميلة

!عتمتدرحيقيةغدةالسبلاتإحدىتكولى.أشديةوه،لتلاتوهممبلات5إلى3منالزهرة

المداريةالمناطقفىوتوجد.الحديقةوبلسمالمجزاعة،ومنها:،الزهرةخلفطويلمهمازشكل

.المناخوالمعتدلة

الزهرةوالأشجار.المعمرةالحنباتمن!ع0001سأكترتضم.البروطيات-البنقسيةالفصيلة

الحريقوجنبةالبمقسيةوسها:.حرشفيةشهبتلات4معتتبادلسملات4ولهامنتطمةعير

وجنوبالجنوبيةوأمريكاالوسطىأمري!!الىتوحد.الفضةوشجرة،أسدهبىاوالصنوبر،التشيلية

وأستراليا.اسياوحوديإدريقيا

وجنمات،معمرةعمتمبيةلباتاتمعظمهانوع،009حواليتضما.البيجونيات-البيجوني!الفميلة

وأسديةوبتلتين،بتلت!ت،تحبهممبلتيرمنالزهرةتتكولى.مؤنتةوأخرىمدكرةأزهاراالباتاتتحمل

مدارية.لباتاتمعظمها.مركبةومدقةأكثرأويسلتيرمنالمؤنثةالزهرةتتكون.كتيرة

تتكود.والمعمرةالحوليةالأعشا!سلوعا059.1حواليتضم.جريسيات-الجريسفصيلة

معظمفيالبتلاتتلتحم.أسدية5،بتلاتوء،سبلاتءمنالأنواعمعظمفيالرهرة

الشماليةالمماطقمعظمفىتوجد.الجريسمنها:.حرسشكلعلىتويحامكونةطولها

.المناخمعتدلة

وبعضومعمرةحوليةأعشابمعطمهالوع،000.2حواليتضم.الحمحجات-الحمحمفصيلة

،القاعدةعدملتحمةسبلات5م!اعالا!معظمفيالزهرةتتكون.الصعيرةوالاشجارالجنبات

رقيبالفأر،أدن،الحمممسها:.أسديةوهالموبا،مكولةالقاعدةعسدملتحمةبتلاتوه

المناطق!يتوجدولكمها.المتوسطالأبيضأصحراحوضفيتتوزع.الرئةحمتميشة،الشمس

المدارية.وشمهالمناحمعتدلة

والأيتمجار.والجنباتالمعمرةالأعتابمننوع000.2حواليتضم.الصباريات-الصبارفميلة

والبتلاتالسبلات.كتيرةوأسديةولتلاتشليةلتسهسبلاتعدةسالأنواعمعظهمأزهارتتكون

الشماليةأمريكادىالحافةالمناطقديالأصليموطحهاالصبار.منها:.القاعدةعمدملتحمة

العالم.ألحاءحميع!يلشرهاتم.والحموبيةوالوسطى

وأشجار.وجنباتوالمعمرةالحوليةالأعشابمىنوع00077حوالىتضم.الفويات-البنفصيلة

والحاردينيات.ال!!،منها:.أسديةءأو4وبتلات5أو4وسملات5أو4منالزهرةتتكود

مدارية.نباتاتمعظمها

.والح!باتوالمعمرةالحولوتائيةالحوليةالأعشا!سنوع000.02منأكترتضم.المركبةالفميلة

والآدريون،،والغافثية،المجمة،الفتيه!مها:.رأسيةنورةفىمرتبةكثيرةزهيراتمنالرهرةتتكون

،الصغرىواللؤلؤيات،ودهلية،والكسموس،البوصلةونبات،الده!ورهرة،البريوالهسدلاء

والزينية،والشوكيات،الشمسودوار،الحدائقوآذريون،الذهميةوالعصا،الناعورةوالطرخشور،

الانتشار.عالميةالأنواعوهده

تتكون.معمرةأوحوليةأعشابمعظمهالوع،00.81حواليتضم.الشقاريات-الحوذانفصيلة

الأسديةمنوكثير،الشلاتم!بدلأملولةسبلات5أوتلاتءمنمعظمهافيالأرهار

الكمدية،،دلفيحيون،الحوضزهرة،الحودالى،الققاتل.النعمانشقائقأقوليط!،ممها:.والمدقات

الشمالي.الكرة!حم!فييتركزمعظمهاولكنالانتشار،عالميةالأنوا!حوهذهالماء.أذريون،العائق

وأحوديةأعشابسعظمهانوعا،056حوالي!م)الاخدرية(.اللسائيهالربيعزهرةفميلة

ملتحمةالسبلات.أسدية8إلى4وبتلات4وسبلات4منأرهارهاوتتكون،معمرة

الحسفية.،الحداسية،الفوشية،الربيعزهرة:منها.الزهرةقاعدةعندطويلألبوببشكل

الولاياتعربىحنوبفىيوجدلمعظمهاالأصلىالموط!ولكن،القاراتجميعفيتوجد

الأمريكية.المتحدة

ظئيةأوحويئأعمتما!معظمهانوع،)3.،،حوالىتضما.العجلأنفأوالخنازيريةالفصيلة

بتلات5إلى4و،ملتحمةسملات5إلى4منالأنواعمعظمأرهارلتكون.معمرةأوالحول

والبسشمون،،الدبوآذادالمقمعةالزهرة،الثعلبقفارممها:.أسدية4و،القاعدةعندملتحمة

المناح.المعتدلةالشماليةالمناطقفيمعظمهايوحد.وكتالمجة،العجلوأن!،الحافريةالخفيةوالعشبة

تتكود.المعمرةأوالحولثائيةاوالحوليةالأعشابمننوع008حوالىتضم.الج!تيمانفميلة

.البتلاتلعددمساوالأسديةمنوعددبتلات5أو4وسملات5أو4منالأنواعمعطمأزهار

أ!حلاأ!ال!

!تمسمي

ح!--ش!-

بيحولية

سي!!م

الفأرءذن

حوذألى

العجلأف

البريالضنوقي
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شمجر!الحموليب

المريمية

العبزمررو

6بر!بهسكللم

!عدنن،ء!

جزربري

أسالحدءبازيلا

رنكة،عنا!ية

ممها:.أنبوبيبشكلملتحمةالبتلات.الشكلكوبىكأسامكونةالقاعدةعدملتحمةالسبلات

.الانتشارعالميةالأنواعوهذهالجشيانا.

تتكون.المعمرةأوالحولثنائيةأوالحوليةالأعشابمن؟وعا075حوألىتضم.الغرنوقيةالفصيلة

الراعىإبرةممها:.أسدية1،إلىوه،بتلاتوهسص-لإت،5منالأنوأعمعظمفىالأزهار

الانتار.عالميةوهي،واللقلقيالعرنوقي

تتكونوأشحار.معمرةحنباتمعظهمهانوع00032حوا)كطتضم.الخلنجيات-الخلنجفصيلة

والتوت،الدبعنبسها:.أسدية1،إلى8و،لتلاتدأو4،ممبلات5أو4منالأزهار

موجودةغيرلكمهاالانتشارعالميةوهي.الرودوندروناتوالخلن!(،،الأسكتلخديوالخلنج،البري

أستراليا.مناطقمعظمفي

والأشجارالمعصةتافيمنفىعا054حصالي!م.البلسانيطت-الجديصريمةفصيلة

فىملتحمةبتلات5أو4وسبلات5أو4منالزهرةتتكود.المتسلقةوالنباتاتالصغيرة

ءباتالانتثارعالميةوهي.وويبرنومالبيضاءالسنفورينة،الجديوصريمةبلسانمنها:.أنبوية

إفريقيا.معظم

الأوراق.المعمرةوالأشجارالجنباتمننوع0،2-خوالىتضم.المجنوليات-المجنوليةالفصيلة

الأغصاد.نهاياتفيعادةتنموكبيرةالأزهارسصقوطها.مكانواضحةندبةتترك.متبادلة

المجنولية،منها:.حلزونيبشكلكثيرةألعمديةعلىتحتوي.ثلاثةأوسوارينفيمرتبةالبتلات

والامريكتين.آسياشرقيحوبفيوالمعتدلةاريةالمداالمناطقفيتوجد.التيوليبشحرة

وأالحولثنائيةأوالحوليةالأعشابمننوع0521حم!ا!ك!تضم.الحبطزيات-الخبازفصيلة

.كثيرةوأسديةبتلاتوهمحبلات5منالأزهارن"-والأشحار.الجحباتوبع!لم،المعمرة

وهى.الخبيزة،الدمشقىالخطمي،الخبازيمنها:.بالمدقةي!فىأنبوبفيالاسديةحيوطتلتحم

الحنوبية.أمريكافىيوجدالأنواعلمعظمالأصلىوالموط!الانتشار.عالمية

والجمبات.والمعمرةالحوليةالأعشابمننوع.0003حواليتضم.الشفويات-النعناعفصيلة

والقرأصالقوليوس،منها:.أنبوبيبشكلملتحمةقيلاتوهسبلاتهمنالزهرةتتكون

الانتشار.عالميةوالزعتر.،والمريمية،والنعناع،الخزامى،الكاذب

وأالحولثناثيةأوالحوليةالأعشابمننوع3لم...الىح!تصم.الصليبيط-الحردلفصيلة

أسدية.6الانواعلمعظم.صليببشكلمرتبةبتلات4وممبلات،4منالزهرةتتكون.المعمرة

الجدار.ووردة،البحريوالألوش،العقابوفلقة،والروكت،والخردلوالرفساد،،الأندلسيةسها:

الانتشارعالمية

تتكون.والمعمرةالحوليةالأعشابمننوعا09حوالىتضمأالكبوسينيات-العينقرةفصيلة

السبلاتمنأكترأوواحدةت!ههرأسدية8و،بتلاتوءسبلات5سالأنواعمعظمفيالأرهار

فىالأصلىموطخها)أبوخنجر(.والحرف،الكناريةسير،الكبو.الزهرةخلصمهمازالتشكل

الوسو.وأمريكاالجموبيةأمريكا

معمرةأوحوليةأعشابمعظمهانوع6.2""حواليتضأ.الباذنجايات-الليلظلفصيلة

نجمةبشكلملتحمةبتلاتوهملتحمةسبلات5م!الأزهارتتكونوالأشجار.الجنباتولعض

والتبغ.والتبغيةالأسود،والبمج،البقرةوعين،المميتةلادونةوالي،البقم:منها.أسديةوهقمع،أو

الجسوبية.أمريكا!ي،عديدةأنواعتوحدالانتشار.عالمية

معظهمفيالأرهار،الحولثنائيةأعشابمعظمها،نوع00922حواليتضم.الخيمية-الجزرعائلة

أسدية.وهبتلاتوهمبلات5م!الزهيرةتتكون.ص!يةنورات!يومرتبةصغيرةالأنواع

عالمية.البريوالحزر،القسيسوأدن،الأفرنجيوالمقدونمي!،والشوكران،البريالسرفيل:منها

لانتشارا

وجخبات،والمعمرةالحوليةالأعشابمننوع006حواليتضم.الآلاميات-الالامزهرةفصيلة

.الآلامزهرةمنها:.أسديةوهبتلاتوهممبلاتءمنالزهرا؟تتكونوأشجار.ومتسلقات

وإبريقيا.الجنوبيةأمريكافيمعظهم!!ويوجدأساسيةبصورةمدارية

منوكثيروالمعمرةالحوليةالاعشابمننوع0007.1،حواليتضم.البقولية-البازلاءفصيلة

أسدية01وبتلاتءوملتحمةسبلات5منالألواعم!نلمأزهارتتكونوالأشجار.الجنبات

)زمزريق(،والأرحوانوالميمورا،،والترمس،والبرميماس،المكاورتمالأكاسيا،:منهاأكثر،أو

الانتشار.عالمية.مشاريةوالم،لريونيل،العجلوأنص،وبسلة

صويةكميرةأزهارها.والجنباتالمعمرةالأعشابم!نوعا43تضما.الفاوانيات-الفاوانيمافصية

المعتدلةالشماليةالمناطقفيتوجدالفاونيا.منها:،كبرىبتلات1،إلى5منتتكون.الشكل

الامريكية.المتحدةالولاياتغربىوشماطوالص!أوروبافيخاصةالمناح

وجباتوالمتسلقةالمعمرةالأعشابمننوع005/1حو-اليتضم.الدفليات-العناقيةالفصيلة

.بتلاتوه،أنبوبيةسبلاتهمنالانواعأغلبفيرزكون.المائحةعطرةأزهارهاوأشجار،

فيوخاصةالمداريةالمماطقفىمعظمها.الهنديوالياسمين،والدفلى)الولكة(،عناقيةمنها:

.المطيرةالغابات

1.4*يماعيربم!كا

ا!!!ستسععاحبازة

!!ا9

رزأنبا)لدحود

الآلامؤهرة

الضليبممود

كاوإئيار

فلوكسوو4كبثهبى



لزهرةا856

العدرأءالوردية

بريةوردة

الغالةفربيور

شاي

تتكود.ومعمرةحوديةأعشا!معظمهالوع003حواليتضم.البولامونيات-القبسفصيلة

القبس،ممها:.القاعدةعدالشلاتللتحما.أسدية5ولتلاتوءملتحمةممبلات5م!الزهرة

الأمريكتين.!ىتوجدلولامونيود.

وأالحولتسائيةأوحمأجةأعشا!معظمهانوع0012حبرافيتضم.القرنفيات-القرنفلفصيلة

منها:.أسدية01او5وتوحيات5وسلاتسنالالواعمعظملىالارهارتت!صلى.معمرة

أمريكافىتوحد.ا!لتحىالقرلفلالقرلفل،وألواع،والحصيةال!هويل،والقرنفل،الريالمنتور

وآسيا.وأوروداالحويةوأمريكاالشمالية

.معمرةأوحوليةأعشا!معطهمهالوعا052أحواتضم.الخشخاشيات-الخشخاشفصيلة

القل!!حها:.حضيرةوألمئديةشلات4وسبلات3او2منالأنواعمعممأفىالأرهارتتكود

وحنوبوآممياوأوروباالمتمماليةأمري!!افيالماحمعتدلةالماطقفىتوحد.لقوالحش!،الدامي

أسمراليا.رشرقيإفريقيا

اللأشجار.روالحنباتالعحرةالأعشا!م!لوع0023حوالىتضم.الورديات-الوردفصيلة

الغالث،ممها:.عديدةوأسديةبتلات5وسسلات5مرالانواعمعظهمفىالأرهارتتحون

وشوك،لكمثرىوا،والدرياسلزعرور،وا،لسفرحليةوا،القوىوعمتحبةال!صر،كليلوإ،لتفاحوا

الالتشار.عالمية.والشوكياتوالورد،،العليقزلوتةاضار،ا

تتكون.والمعمرةالحوليةالأعشا!م!!ع001حواشتضما.حمافسيات-الحماضفميلة

الانتشارعالميةلرمودا.وحودادخماض،ممها:.اسديةأو.بتلات5وسبلات5منالأرهار

أستراليا.عداماوالمداريةالمناحمعتدلةا!اطقفي

الحوليةالأعشابام!نوع0005مرأكترتضم)التيوعيات(.الفربيونيات-الفريويةالفصيلة

منها:.الغال!في!-ةوأسديةبتلات5سالأرهارتت!صلىوالأشجار.توافوالمعمرة

المدارية.المماطهتشأعلبهاالانتار.عالمية.!أا!صاأشحرة،التيوعية،الموالسيتية،المميهوت
والجنمات.العصاريةالأعمتما!منلوع0051م!أكترتضمانحلدات.-العالمحيفصيلة

العالم،حىممها:.،حكاممعامرصوصةتممو.شلاتءوممبلات5م!تتكون،صغيرةالأزهار

وامئبشكلعالمياتنتمتمروامممهاإفريقياحو!!يخاصلشكلتوحد.والكالستموات،والمحئدة

آسيا.شرديوحوباجاأستراماعدا

المدادةوالباتاتالمعمرةالحباتم!لوع000.1حوالىتضم.الكاميليات+الشايفصيلة

.عديدةوأسديةبتلات7إلى4وسملات7إلى4منتت!صنالألوادزاهيةالأرهاروالأشجار.

وآسيا.أمريكا!ىالمداريةالماطقفىرئيسىلشكلتوحد.اسثمايا.الكاميليةمنها:

تتكود.وحباتمعمرةأعشابمعطمها!عا085حوالىتصما.البنفسجيات-البنفسجفصيلة

كتيرسفيعيرهامنأكرقاط!الأقر!البتلةت!صد.أسدية5و،بتلاتوه،سبلات5مر

بمفمئ.،الألوانمتلتسمسجممها:.اشهرةحلصمهمارأحوهـأوكأسعلىوتحتويالانواع

الانتتارعالمية

نباتاتوهى.المع!رةالأعابامرعالحيتهاعالو01منأكترتضم.النيلوفريات-الماءزنجقفميلة

وألتلات3وملولةأوحصراءسسلات6إلى3مناضهرةتتك!لى.طاليهوأرهارأوراقلهامايمة

الماءالأصلىموطسهاالالتمتهار.عالمية.الأليضالنيلوفرالحيلوفر،م!ها:.ملولةأوبيضاءأحضر

.العذب

الواحدةالفلقةذواتنباتاتطائفةلوس

الأرهاراتتكون.معحرةأعمتما!معظمها!ع003.1حواليتصم.النرجسيات-الآماريليسفصيلة

!نها:.لانتشاهررااضلجمهعمدعالميةارلمدهرقةالل!ملتحمهاديهالنريةالأمسليآضحمث!آلنرحهرآاالنرحصسبلاتت6فمم!لةما!!اليماأرر1اأأأ!

الكميرة.المعمرةالاعشابمننوعا55حواننتضم،السترليتزيات-الفردوسطائرزهرةلم/
الشكلقارليةبورقةمعطاةوهى.اسدية5ولتلات3وسبلات3منتتكونالكبيرةالأزهار

أمريكافىالمداريةالماطق!ىتوحدالمسافر.نحل،اغردوساطائررهرةممها؟الالواد.زاهية

ومدعشمر.إفريقياوجموبوالحنوبيةالوسطي

تتكونال!صةالأرهار.احصيرةاالمعمرةالاعتا!م!لوعا55حوالىتضم.القنويات-القنافصيلة

-الفردوسطائررهر
.مأكولالقنااقا،م!ها:.الشلاتتمتحجها،سدية1.القاعدةعدملتحمةلتلات3وسبلات3س

العرلية.الهسدوحررالوسوأمري!!الىتوحد

معظمفىالأرهارتتكولى.معمرةأعمتما!معظمهانوع،000،4تصم.الزنجقيات-الزنبقفصيلة

مسها:.الألواعبعضفىأحقاعدساعمدملتحمةاحسبلاتاتكونأتحشاعالميةأالتيوسبلاالمضملهصيطإلينئ
سليماد،خاتمالم!ل،،الواديزسئ،الزلبق،الياقوية،ال!طبصبحمسجالسهار،رلمق

ازهارلهاالتىالمعمرةالاعتابم!لوع02).00ساكثرتضم.السحل!يات-الاركيدية!

سداةلتلات3وبتليةشبهسملات3م!الأنواعمعظ!!يالأزهارتتكود.حابمتاظرذات

.الانتشارعالمية.-الاركيدا:.!االتحامحالةسدات!أاحدةالواديرقي
منهالملممعليء!وو

ف!!يلا!

خشحالق

نياليموركا

برمود!حوذان

كالنشو

برينرجس

السيدةحى

أركيد



956ةلزهرا

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

زهارأ

الذهبزهرةلباتالجنتيانا،الميلادعيدأجراس

يةالالربيعزهرةساتالحافرية،أدونيس

الستانيةالربيعرهرةالماءحامولالدبأذان

ا،سائيةالربيعزهرةالح!حشيشةالحدائقأذريون

الشيخرهرةالدودحشيشةالأذريولى

دوسالفمطائرزهرةالرئةحشيشةالمأرأذن

الفصحزهرةالسعالحشيشةالأرمحيمية

القشزهرةنبات،الحماضالأرقطون

القمرزهرةالحميصالأركيد

التاحيةاللبرزهرةالحودادالأشنان

الساريةالمفرقعةزهرةالامميويالحوذانالأقحواد

المقنعةالزهرةسليمانخاتمالبحريالألوش

النجمةزهرةالهنديالحبارالأماريليس

زهرة،الزينيةالمستنقعاتخبازةالألدلسية

نباتجير،،سالفيشنالحميزالعجلأنص

السورنجانالدهبيالختممريمبخور

السوسالخربقنبات،الالبيةالبرسية

ا،عيلادعيدشجيرةالحشخالشالبرمميم

النعمار،لتحقائقالحطميالبرواق

الجبليالشقارالسيدةخف!الحلوةالبسلة

فيات،لمت!وكراناالخلنجستيرتصحراءبسلة

الجبلشيحالدرياسالبطونية

الحشرارتصائدالدلبوثالخطاطيم!بقلة

الصبرزهرة،الدهليةالحديقةبلسم

الطرخشقونالشمصواردالعويةالبليحاء

العائقرافلسياالأسودالبنح

الديكعرفالرجلةالبنفسج

الشحادعشبالزهرةداتالرحلةالبنفممئالإفريقى

الصقرعشبالرجيدالمتلثالبنفسج

الحافريةالخفيةالشمبةالزباءالرديكيةالبوميريا

القوىعشبةالحمامرعىالبيجونية

الذهميةالعصاالشمصرقيبالبيقية

نبات،القلبعصبةرهرة،الرماديةالزهريالتبغ

زهرة،العطاسالسوسنيالزعفرانالترمس

الرلعودالزنبقمايوتفاح

العافثالأرقطالزنبقالتيوليب

الغافثيةالفصحزلبقالجداسية

العردينيةلنهارازنبئنيالأفعواالجذر

لغرنوق!اديلواازنبئالمرالجذر

الهمد!بالغليونالآلامزهرةالرهرالكبيرالجريس

الفتيةالبحعةزهرةجريمهود

عثب،لفريزيةالبئازهرةالبريالجزر

الفلوكصالحقولزهرةالجصية

المققاتلالحوضزهرةنبات،الجلوكسينية

العينقرةالخلودزهرةالربيعجمال

الغزالقرن

الثاقبالقرنفل

الطهويلالقرنفل

الملتحىالقرنفل

نباتالقريض،

الشاميالقسط

السريرقش

القطيعة

القنا

الحجركاسر

الكتانية

البئركزبرة

الثعلبكزبرة

زهور،الكسموس

الصغرىاللؤلؤية

اللبلاب

ليةلأراا

لآسا

لأفمستينا

عشا!أ،لأقنتوسا

سيالأكاا

ليةلأستراامميالأكاا

الأسبيريةالإكليلة

البوطنطجلة

الكاذبالبرتقال

السياخ!البرقوق

البقص

البلساد

البنقسية

شحيرة،البوجمفيلية

شجرةالبورونيا،

البريالتوت

الجريفيللا

الأوروبيالجولق

ل!زهارا

لاستيلادا

ةرلبدا

النباتبصيلة

الحدائقتنسيق

التوابل

الثمرة

الفلقةالثنائي

الثورلسان

نباتالمزمار،لسان

البرياللفت

اللوبيليا

الأرجوانيةاللوبيلية

اللوتس

الزنبقىاللوف

المتيولا

الصباخمجد

الكسغرمحلب

المريمية

الروممطالمسك

البريالمنثور

لجنةاموز

ينلناردا

نبات،الناعورة

مزهرةشجيرات

الخبازي

الخلنج

الشاطئخوخ

المكاسرتم

الرصاصية

الرند

الرودودندرون

لبرياالزعرور

الآلامزهرة

السماق

الشمعية

الجديصريمة

البريالصفصاف

الشمعيالغار

الغردينية

دبات،الفر!ميتية

نبات،الفوشية

نياالقرا

صلةذاتأخرىمقالات

الجنبة

الدباء

الزهارة

الشجرة

الأوراقالثلاثيةالشجرة

الماءعدس

الضارالعشب

العو

البوصلةنبات

الشوكيالنمات

لحمبيتنجمة

النرجس

الأسليالنرجس

البريالنرجس

البريةءبالهندا

لوردا

الحداروردة

نبات،لوستاريةا

البريسمينايى

الياقوتية

الكرمياقوتية

الماءياقوتية

نبات،القطلب

القوطيسوس

الكاميلية

الكويية

الليفسطروم

الليلك

شجرة،المجمولية

المنزنيتة

المنيهوت

المسهلالنبق

الكلابسمرين

نبات،الهوهب

الهيبى

أشجار،الويبرنوم

الياسمين

نبات،اليكة

القبار

البذوركاسيات

الكرمة

اللقاخ

الليانا

المبات

علم،النبات

الفلقةوحيد

الموفموعصرعنا

الأزهاراستخدامات-

لزخرفةا-أ

الطبيعيةالمناظرزحرفةب

أخرى-استحداماتخ



الالامزهرة066

تسمىالتيالثماربعضالزهورهذهمنكثيريحملالحديقةأزهار-2

بعضبهطعمالثمارولهذهالجراناديلا،أوالآلامزهرةثمارا!يئالىيقةنيظت-أ

.الزهرةنوععلىاعتماداجداحلوايكونوقد،المرارةا!لتاقيسالحديقةفيظتب

المعمرةالحديقةنباتا!ج

وؤ!و!اواي،وا!سيكاستراليا،فيالمزارعونويزرع)الأ!مال(المعمرةالحديقةنماتات-د

النوعالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالجنوبيةالولاياتالمرهرة()الجساتالمعمرةالحديقةباتاتهـ-

لونهيكونوالذي،الخوخحجمفىيكونالذيالرحيقىالمزهرةالبريةالنباتات-3

الهندصرفىالحلوالتزيينقرعويزرعأصفر.أوبنفسجياالمزهرةالقطبيةالتمدرانساتات

وتزرع.العنبنكهةتشبهبنكهةالمتميزلرحيقهالغربيةالىهرةوالعاباتالأصاختظب-ب

كبيرةثمارولها،المداريةأمريكافيبكثرةالكبيرةالغريناديلاإلمزهرةالحشائشأراصى!-نماتات

القصيرةالاشحارداتالاراضينباتات

سم.02إليطولهايصلأصفرونذاتالحجمالمزهوةالألبيةالتندرانماتاتهـ-

المرهرةالصحراويةالمباتات-و

فييخقمتسلقخشبيلنباتزهرةا!رووةالىهرةالمدارقيوشبهالمداريةالمناطقنماتاتز

الزهرةهذهعرضويبلغ.الوسطىبأمريكاالأحرالقالزهرةأجزاء-4

لونذيالحجمكبيرأسطوانيتجويفمنوتتكون.سم45المدظت-دالكألر-أ

ثمتعتدلثمأسفلإلىمنكسةنموهاتبدأمخضر.أصفرتركيصفيالاحتلافاتهـ-الويجب

عروقذا،لدرعباشبيهاشكلامكونةأطرافهاتنبسطاكصةيةا!!-خ

التكاثرفيالازهاردور-5
يشبهبمابالدرعالشبيهجزؤهاوينتهي.أرجوانيةحبيبات

الإحصابو-جالحلطيالتلقيع

برعمهاامايزيد.أوسم09طولهيبلغقدطويلا،ذيلاالداتيالتدقيعب-

للتخفيفترياقاالنباتاتهذهتستعمل.البجعةطائرفيشبهالزهورهوايات-6

دوأءأوراقهامنمنقوعويستعمل.الثعابنلدغمنالأزهارتهجيرجالبريةالأرهاردراسة-أ

.والزكامالبردلنزلاتالأرهارتنسيق-!

الزهريةالنباتاتوتصنيفتسميةكيفية-7

(.البريةا!زهار)دراسةالزهرةانظر:اليريلأ.الزووةالزهريةالباتاتتصسيف-بالزهريةالنماتاتتسمية

زهرةفصيلةمنالنباتاتمنكبيرةمجموعةاليقزووةغيرأزهارلهملتفمعترلقخشبينباتالالام6زهر

حيثقوربسيسالشماليةأمريكافىتسمى.الشمسدوار.اللاتينيةبأمريكاالآنيعرففيماالالامزهرةوجدت.عادية

سم.ا2و.45بينطولهاويترأوح.البريةفيبكثرةتنموالمعمورةأرجاءسائرفىالبساتينأصحابيزرعهاواليوم

منلونبأيالزهرةتكونأنويمكن.العاديةغيرلزهورها

سم.اوهسنتيمترينمابينقطرهاويتراوح.الألوان

!!-ءممر-*--بأ-3!*د!13

،3!3(جلأ؟ءكاض،--لا؟بم

!-ا!!!برايم!ين3ءى

"،لعبرسي!لمكاابر!!!،ل!كاءلا!--ءر-س!!--!!بر!مم!!؟حم!في

!ا!،أع/كاح؟ص!كا،!*!ئ؟خء

--ئم.ص؟-ءبرصصلم!ص/لمءس!!بر

ببر!-ضص-؟!لآءخس3لا--س!1!-!مم!جمبرممومموصح7!كا*ىء

سوقعلىتسموحيثالربيعكأزهارتدوالبقزهرةنبهاتأزهار--!صحم!!-لم-4"/

معظموتكونسمأ02إلىالبقزهرةنماتطوليصلوقد.رفيعة؟--يرس!--!

صفراء.الأنواع.عاديةغيرزهورلهملتفمعترشرنماتالآلامزهرة



661الحوضزهرة

*!والسيقانوضيقةمستطيلةدعأزهاراللونوالخمريةوالحمراءالصفراءأزهارهاوتبدو

نمفغقطخيزغبلهاالصغيرةوراقالأتكونماوغالبا.رفيعةمميقانعلىوتنمو،الربيع

لأ،.أبيضوتبدوجافةصغيرةف!الرقيقةثمارهاأما،فصوصذات

؟ا3،إ!دونالحقولزهورتنمو.كالبق

!ألأ!/،لحوفيأوروبا،فيزراعة.هـنواتلعدةتعيشحيثمعمرةالنباتاتهذهمعظم

!(لمأءسص؟!3البحرحوضشمالوتع!تخدم.فقطواحدلموسميعيشمشويبعضهاأنإلا

7!طلاع3ووط97ألم!؟س-تنموكانت.المتوسطلابدجيا-انمواتنموولكيغالبا.للحدائقأزهاراالبقزهرة

؟9!!حقولفيشائعةبصورة.والشمسالرخوةالتربةمن

!6"المينتشرأنقبل،الذرة.الزهرة:أيضاانظر

الحقولزهرةمبيداتاستعمال

الأ!ابتصمى،ضخمةجنبةأوصغيرةشجرةاسيالتلجرهرة

بقدرأيضاتزرعكماالحدائقفيالحقولزهرةوتزرعأوبافيوطافالأبيضزهرتهاتويمبسببالاسمبهذا

اق.الأ!في!امناسبارتفاعإلىلتصلتنموالشجرةوهذه.الثوبحواشي

الربيع.أوائلفيتزهرالرقيقةوأزهارهاأمتار،عشرة

نبتةو!طأكوليجما،أفيوتسمىاووصرهرة

نصففينوع001نحوأنواعهاعدديبلغجميلةرشيقة

بتلاتخمسالحوضزهرةولنبات.فقطالشماليالكرة//فيلمص

باسمتعرفالخلفإلىطويلامتدادذاتمركبة،؟،

والشلاتالواقيةالخارجيةالعسلاتمنولكلالمهمازات،!

.ءك!ءمالورقة

تنقسمفصوصثلاثةإلىصغرلاوراقاأأجز!بدلوودنهاا،!!ص!لم!ىا

نحوابىتفاعإلىالمألوفةالاوروبيةالحوضزهرةتنموالحتجر-الزهرةالتمرةالقلور

ارجوانيةاواللونقرنفليةقصيرةمهاميزوللأزهار.سم06وشتاءصيفا

والحجر،الطاشيريةالتربةفيكثيراوتنموزرقاء.أو

وتحملالبحر.منبالقربذلكمايكونوغالبا،الجيري-5ور!ء5ءو

الربيعبداحة!ييزهرالذيتولئرهرتهالادكدلكسمي!الثلجرهره

ذاتازهارأالشماليةامريكافيالشائعةالبريةالحوضزهرةفياستخدامهايمكىموادعلىقلفهاويحتويلالخيوط،لتسبيهأبيض

الأدوية.

كما!المتحدةالولاياتفيبرياتنموالثلجزهرةوألثمجار

شصاطئعلىالجيدالصرفذاتالغنيةالتربةفيتنمو

الثلج"زهر!أشجاريزرعونوالبستانيون.والنهيراتالأنهار

لأ-صلبالثبخشبهازهرةأشجار.زينةأشجاربوصفها

يمكنموادعلىالقلفويحتوي،شاحببنيلونذوثقيل

أشمجارمنأصغرنوعينموكذلك،الأدويةفياستخدامها

الصين.فيالثلجزهرة

شكلعلى،صغيرةزهورايحملنباتالحمولرهرة

أنواعاولكز!زرقاء،النباتهذاأزهارتكونماوعادةأزار.

الزهرةقوويبلغبيضاء.أوبنفسجيةأوورديةتكونمنها

زهرةعلىوتشتمل.مدلاةأزهارذاتجذابةنج!ا!أتالحوضزهرةسنيوه!.احولىنباتالحقولوزهرة.سم4-5.2من

فيتنموالتيالأصسرالحوضوزهرة()يمينالمأدوفةالأوروبيةالحوضمنالفشرةفيالنباتوينضج،فقطوأحدةسنةتعيشأنها

)يسار(.الجبالسحدراتأوراق1،سم06طولهيبلغحتىوينموسبتمبر،إلىيونيو



الخلودزهرة662

المناطقفيوتنموأسفلإلىتتدلىوأصفرأحمرلون

الحجرية.الصخرية

منها،البساتينفىالحوضزهرةمنكثيرةأنواعتزرع

المنحدراتفيفينمومنهاالبريالنوعأما.القصيرةالألبينية

ولمجم،الرحيقمنكبيرقدرالحوضزهرةولأزهار.الجبلية

الشمالية.أمريكافيالطانوالطائرالنحلبوساطةتلقيحها

زهرةالخلودزهرة

الطيعيبشكلهاتحتفظ

حتىمستمرةبصفةولونها

هذاويطلق.تجفأنبعد

تنتميأنواععدةعلىالاسم

النجمية.الأزهارفصيلةإلى

أكثرمنالزهرةهذهتعد

يطلقالتيالأزهارأنواع

الخلودزهرة.الخالدةالأزهاراسمعليها

زهرةأنمنبالرغم

إلاجفافها،بعدالأصفرباللونوتحتفظأصفرلونهاالخلود

تصطبغأوالأبيضإلىلونهاماينقلبكثيراالأزهارهذهأن

وال!حمر.ال!رجوانيباللون

منهاتفوحزهورمجموعةمننوعهيالذهبرهرة

الاقاليممنكثيرفيتنموالتيالجنيبيةالأعشابرائحة

تظهرالتيالجميلةأضورتهاالبستانيونيزرعها.المناخالمعتدلة

الزهراتمنكثيرمنتتكوننورةكل.الخريففيعادة

منكثير.بحرصالبراعممنالتجريدبوساطةالمستقلة

لونهاالزهرات.مجموعاتشك!!فيتنموالزهرات

الأحمر.أوالورديإلىالأصفرأوالأبيضامنيتفاوت

ء*لمبرءبمئز!ءا

ء!ئر؟كا/ءا!-ا؟،،

ءك!!،ولع!.!رفيض

!\/

صفراء.أوورديةأولرتقاليةأوحمراءتكودقدالذهبزهرة

التربةفىجيداتنموالزراعةسهلةالذهبزهرة

المباشر.الشمسوضوءبالارتشاحتحفالتىالخصبة

انقساماتأوالنباتشتلاتمنالذهبزهرةتنمو

تحتاجوقد.معمرةنباتاتالذهبزهراتغالبيةالجذر.

إلىالشماليالمناخذاتالأقاليمفيالذهبزهرة

فىالشجر(وأوراقالتبنمن)غطاءبا!لهادتغطتها

الشتاء.فصل

تساعد،الخريففىالقصيرةالنهارساعاتخلال

الإزهارعلىالظهربعدمنالأخيرالجزءفيالنباتتغطية

مدارعلىالذهبأزهارإنتاجالأزهاربائعوتعلمالمبكر.

المحمية.البيوتفيالضوءتنظيمبوساطةالسنة

الناسزرعهافقد.الشرقزهرةالذهبزهرةتسمى

وفي.!سنة00027منلأكثرالامميويةالدولفى

تاوأصبح،الميلاديالخامسالقرنخلال،الصين

صيماتبينححمهاويتراوحاللونفيواسعااحتلا!االزهراتتحتلفتطويرها.تمالأقحواليةالزهورم!كتيرةلألواعاسمالذهبزهرة

)وسط(.الزهرةوحيداتكبيراتإلى)يسار(،الزهراتمتعددات

3

-

ح!و

!-ء
!رز؟
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موتهوب!-.النباتاتلهذهكمستنبتمشهورايوانمينج

الأ.هب.زهرةمدينة،جوكسيانالمحليةمدينتهسميت

م،97عامفي.اليابانفىأيضاالأزهارهذهازدهرت

ثحارهالزهرةهذه،اليابانحاكما!ليكادو،جعل

فقطالمال!4العائلةبأنيقضيمرسوماوأصدر،الخاص

رحتفل،عامكلمنأكتوبروفىاستعمالها.يمكنها

الذهب.زهرةبعيداليابانيون

منلمجموشممةالشائعالاسمالبريئا!للعرهرة

منصنهاالمزروعةالأنواعوتعتبر.الربيعفىتزدهر،النباتات

التيالبريةالزهورمنمهجنةوهي،للحدائقالزينةنباتات

ويمتازبأوروبا.والمراعيالغاباتفيطبيعىبشكلتنمو

الربيعزهر!!وتتصف.أصيصفيالنموعلىبالقدرةبعضها

الأبيضمنخليطوزهورها،عميقةعروقلهابأوراقالبرية

بينمامتنوعةزهورفلهاالمزروعةالأنواعأماوالأصفر.

والبنفسجي.والأحمرالأصفر

رطبةوتربةظلاالحدائقفيالمضروعةاعالأفيو!اج

وأصوانفىالربيعأوائلفىبذورهاإنباتويمكن.مخصبة

وبعض،الخصبوالطينالرملمنخليطبهاصناديق

أحواضهافيتوضعأنويجب.المتحللةالشجرأوراق

أشتاء.امنللحمايةتغطىثم،الخريفأوائلفيالدائمة

الإزهار.فيتبدأالتاليالربيعوفي

الربيعزهورمنلعددالمالبستانيةالربيعزهرة

اسمليةنتيجةوأوروبابريطانيافيظهورهابدأ.المهجنة

الانوتنتثس،الفطريالربيعوزهرةالربيعزهرةبينتهجين

أوائلفي،وتزدهرواسعا،انتشاراالحدائقفىالربيعزهور

الربيع.

.ال!اباتم!المشمسةالأطرا!علىتمموالشائعةالبريةالربيعزهور

مننوعا08منواحدةالمسائيةالربيعزهرة

أمريكاوبخاصةالأمريكتينإلىتنتميالتيالبريةالأزهار

الشمالية.

ولها.سما08إلى3.منترتفعقدالنباتاتهذه

وهيالفنجانمثلوأزهارهاشعريةوأوراقشجيريةقواعد

وردية.أوحمراءأوصفراءأوبيضاء

فىالحولثنائينوعمنالمسائيةالربيعزهرةوتنتشر

غرسها.بعدالثانيةالسنةفيوتزهر،الشماليةأمريكا

تحبو!طالحدائقفىغالئاتكونالمسائيةالربيعوأشجار

زهرةزيتيستعمل.المشمسوالموقعالصرفجيدةالتربة

(جلدي)مرضالإكزيماعلاجفيدواءالمسائيةالربيع

عندالزائدةالحركة)النشاطفىوالإفراطالمفاصلوالتهاب

(.الأطفال

أيضاوتسمىالأرجوانيةالسوسنزهرة

تنموالتىالنباتاتمجموعةإلىوتنتميالبريالسوسن

حتىأيضاشمالأيمتدانتشارهاولكنأستراليا،فيألمماسا

بينهامنأستراليافىصنفا02منمايقربيوجد.الفلبين

وتتوزع.القارةغربىمنالجنوبيةالمنطقةفيتنموفقط41

الأسترالية.القارةفيواسعنطاقعلىالأخرىالأنواعبقية

تمتدسيقانمنينبثقعنقودشكلعلىالنباتويتجمع

منولكلنسبيا.وقويةدقيقةأوراقتكسوهاالارضتحت

بيضاء.أواللونأرجوانيةبتلاتثلاثالرقيقةالزهور

السوممنزهرةمنالشائعةالأنواعمعالزهورتلكوتتشابه

منتصبةثمرةداخلالبذوروتتكونالحدائقفيتنموالتي

البذور.لإطلاقالثمرةتنفجر.اللونبنية

،النباتات!نكثيرةأنواععلىيطلقاسمالشيخزهرة

أزهارذات،الصغيرةالأزهارمنالقمةمسطحةعناقيدلها

الأوروبية،الشائعةالشيخزهرةتنموصفرأء.شعاعية

ذات،الشكلريشيةأوراقولهاالمتر.علىيزيدلارتفاع

وفي،الرمليةالكثبانفوقتنمووهي.عميقةفصوص

نباتأكسفوردشيخوزهرة.المعشوشبةالجافةالمناطق

فىالبدايةفيزراعتهتمتوقد.الجنوبيةأوروبافيينمو

ذلكمنذانتشرولكنه،النباتيةأكسفوردحدائقفيإنجلترا،

ويعد.الجافةالحديديةالسككرصافةعلىبنموهالوقت

الشيخ.زهرةأنواعمننوعاالمعروفالقريضنبات

جنوبفىفصغيرةنبتةالفردوسطلىزووة

وأوراقها.اللونوزرقاءبرتقاليةأزهارهاوتكونإفريقيا،

وثلاث!مبلاتثلاثللأزهار.الشكلفيالموزأصبعتشبه

فيالأزهارتنمو.الفردوسطيورجناحتشبهوهي،بتلات
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جميلاعرضاتعطىحيثبمالعالممنالدافئةالمناطقجميع

طائرزهرةنواةقرنةتكون.والمتنزهاتالحدائقفى

أكلت.إذاسامةالفردوس

العذراء.اللبلابةبمالجديعريمةانظر:.العسلرهرة

الجريفيللا.انظر:.العئكبوتزهرة

شقاممتإلىينتمىصغيرلنباتأسمالفصحرووة

وينمو.الربيعأوائلفيتتفتحكبيرةزهوروله،النعمان

أمريكافيآخرونوعأوروبا،فىالزهرةهذهمننوعان

إلىالشاحبالأرجوانيمنألوانهامدىويمتد.الشمالية

جداقصيرةسيقانعلىالزهوروتتكون.الغامقالبنفسجي

وريقاتالمجعدةوللأوراق.الحبوبتنضجأنبعدتطول

زهوروتختلفاليد.أصالغشكلفىمنهاتمتدصغيرة

زغبيةبذوررؤوسلهابأنالنعمانشقائقعنالفصح

ذاتالمناطقفيغالباتنموالزهرةهذهأنورغمالرألر.

نأإلا-اوروباأواسطسهولمثل-القصيرةالحشائ!ش

تزرعكثيرةأنواعوهناك.الجبالعلىينموأنواعهابعض

بالحدائق.

عشبالقشرووة

أزهارله،موسميطويل

وأ،برتقاليةأوصفراء

يجففونهاوالناسبيضاء.

شتوية.باقاتويستعملونها

إلىالقشزهرةأصليرجع

فيتزرعوالانأستراليا

وأمريكا.أوروبافىبساتين

ارتفاعإلىالنباتهذايخمو

نوراتوينتجسم09

بين4يتراوحعرضها

لأرضويحتا!،سم6،وه

الق!ه!زهرةلضوءمحرضةمعستوية

البذور.منوينمو،الشمس

وهي.جميلةأمريكيةاستوائيةزهرةالقمرزووة

أمتار.ثلاثةإلىارتفاعهيصلقدمتسلقمعترشنبات

أشعة،القلبشكلتشبهالتى،المريضةأوراقهماوتحجب

أما.البيوتمداخللتغطيةتستخدمولذلك،الشمس

،البوقشكلتشبهالبياضناصعةفهىنفسهاالزهرة

وتنغلقطيبةرائحةولهالمسم،أوه8بيناتساعهاويتراوح

زهرةنباتوينمو.القويالشمسلضوءتتعرضعندما

تشبهعريضةأوراقوللنبات.جذابمتسلقمعترشلباتالقمرزهرة

فهوأوراقهحجمولكبر.البوقشكلتشبهليضاءوزهور،القلبشكل

.البيوتمداخلعندالشمصأشعةلحجبيستحدم

الأرضسطحفوقيقعالذيالجزءويموت.بسرعةالقمر

تنموالجذورهذهومن.حيةتبقىالجذورولكنسنةكل

سنة.كلجديدةأجزاء

العربيةالمؤدفاتمنالزهرةكتابيعد.عتابالزووة،

لدىالعشقومفهومالحبقضيةناقشتالتيالباكرة

)ت:الظاهريداودبنمحمدبكرأبومؤلفه.العرب

عالمأنهلهترجمواالذينويذكرم(.909هـ،792

صاحب،عصرهفىالذكاءأهلمنكانشاعر،وأديب

يسمىورقتهلنحافتهوكان،الجانبلين،متعددةمواهب

،الظاهريالمذهبرئاسةفىوالدهخلف.الشوكعصفور

الفقهوفيالأصولعلمفىوألف،للتدريسوجلس

للثقافاتمحوراكانتحينبغدادفىنشأوقد.الظاهري

أدواممنوهوألوانها.بكلالفكريةالحركاتفيهاتصطرع

قبلتوفيولكنهالشهيرالصوفيالحلاجمحاكمةفىدورا

إعدامه.يشهدأن

فقديافعايزالماوهوكتابهتأليففيبدأأنهويبدو

والفقه.بالتقوىاشتهر

منهجعرضثممسجوعةبمقدمةالكتاباستهل

منبيتمائةبابكلفي،بابمائةالكتابويضم.تأليفه

وأسبابهالهوىعنالاولىباباالخمسينفييتحدثالشعر.

يستجدوماوالفراقالهجرمنيصيبهوماالعارضةوأحواله

جعلوقد.المحبوبعلىوالإشفاقالشوقغلبةمن

حالعلىمرتبةوصاغهاأمثالأالغزلإلىالمنسوبةالأبواب

بعدالوفاءبذكرذلكختمثم.حالبعدحالأوقوعها

الحياةفىالوفاءذكراستوفىقدقبلمنوكانالموت

يوحيمثلمناستلهمسجوعاعنوائابابلكلوجعل
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-سراته،دامتلحظاتهكثرتمنذكرفيمثل:بمضمونه

شفائه.إلييصللمبدائهتداوىمن

الشعرمنفمختاراتالاخرىباباالخمسونوأما

النبى4إمدحما،اللهتعطمفيقيلمامثل:أبواباجعلها

الأهلونو-ا،يديهبينومثلبهاستشهدوماع!س!

القسموهذا.الشجعانمنفقدوهماعلىوالأخوان

شعريةمختاراتولكنهالعشقبموضوعصلةلهليست

العربيالشعرفىالدورانكثيرةعامةضلقضاياتعر

أسماءفيهاويردوالختاراتالسمركتببهاوتحفل

و-جميلوالبحتريتماموأبىالقيسكامرئالشعراء

الرمة.وذيليلىومجنون

الحبنظرأ،عنالشعريجانبهفىالزهرةكتابيصدر

أحاطفيةاالحياةصورتالتيالكتبأعمقمنوهوالعذر.ي

في!بيرأثرلهكانثمومن.الهجريالثالثالقرنفى

.بعدهمننهجهنهجتالتيالمؤلفات

الأأررلسيالجيافطفر!لابنالحدائقكتابويعد

ز،ثرتالتىالكتبهذهأولم(769هـ،366)ت

فىالأندلىيينشعرمنمختاراتوهو.الزهرةبكتاب

كصعراءكلها،بيتمائتيبابكليضمبابماثمى

لسوءإلتايصللمالحدائقكتابكانوإن،أندلسيين

الحظ.

تأثيرهـنيخلوفلاالحمامةطوقحزمابنكتابأما

يتبعانفالمؤلفان،ونسبقربىالكتابينوبينالزهرةكتاب

/شخصمنبطلبكتابهكتبوكلاهماالظاهريالمذهب

نأمعا!روهاتهمهحيننفسهعندافعوكلاهمااخر

انظر:،والفضلالحزمبذوييليقلاامرالعشقفيالكتابة

الحمامة.طوق

لإف،الاختنواحيمنكثيرالكتابينفبينذلكومع

حزموابر،خالصدينيمحيطعنيصدرداودفابن

11،بوابفيوأما.لهحدثبماوسفأورأىبمايستشهد

"ختلفالمعالجةأنإلا،والزهرةالطوقبينالعنواناتفقوإن

الكتابين.بين

وا.لمحديثبالقرآناستشهادهأكثرحزمابنجعلوقد

ذلك.منكراوالنميمةوالغدروالفجورالكذبعنوتحدث

حينعلإقالتعففلفضلوآخرالمعصيةلقبحباباوخصص

فيحديثاستشهدوإنواحدةقرانيةآيةيذكرلاداودابنأن

فيرد(حديثوهو،مجندةجنودالأرواحهوواحد

كذلك.الحمامةطوق

المتعلقةالقضايامنعددفىحزموابنداودابنيتفق

داودفابلقإليها،النظرةفىيختلفانولكنهمابالعشق

فمتأثرحزمابنأما.قضيةلكلالمنطقيةبالمعالجةمتأثر

الشعرغلبوقد.معاصريهتجاربأوالذاتيةبتجربته

وهىالأخبارفيهوقلتالزهرةكتابمادةعلى

شعبياطابعاأخذتالعشاقمشاهيرعنحكايات

ليلىمجنونكأخباربمبالخيالالحقيقةفيهامتزجت

فأخبارهالحمامةطوقأما.عزةوكثيربثينةوجميل

فيإنسانيةتجربةعنيصدرمعيشواقعمنوقصصه

شعرأمانفسهحزملابنمعظمهفيوشعرهجوانبها،كل

سبقوهشعراءإلىوإنماداودابنلعصرينتمىفلاالزهرة

.الزمانمنقرنينأوبقرن

الفلسفة،الفلسفة،الأدب،العربي:أيضاانظر

الحمامة.طوق،الاندلسيحزمابن،الإسلامية

النرج!.عائلةنباتاتأحداسمالثلجيةاللبنرهرة

تبدوالتيالعديدةالرقيقةالبيضاءزهراتهمناسمهيشتق

فيالثلجيةاللبنزهراتتنمو.الثلجمنمصنوعةوكأنها

أبريلأومارسشهرفيتتفتحوهي.العالممنكثيرةأنحاء

منواحدةالثلجيةاللبنزهرةوتعتبر،الشماليةالمناطقفي

يناير.شهرفيالخاصةالزهور

ورقاتثلاثأوورقتينتنتجبصلةمنالنباتهذاينمو

زهورهاوتنمو.أوراقبدون،زهريةوسويقة،ضيقةخضراء

بحيثانفراديبشكلأسفلإلىالمنكسةالشكلالجرسية

زهوروتعتبر.حدةعلىسويقةكلعلىواحدةزهرةتنمو

منواحدة،الحدائقفىتنموالتيالشائعةالثلجيةاللبن

تحملا.الخلاءنباتاتأكثر

فيأحياناتتفتحوقد

الشتاء،فصلمنتصف

حارةموجةتتسببعندما

سطحجعلفيفجائية

إنجلتراوفيدافئا.الأرض

عذراءالنباتهذايسمون

الجميلة.فبراير

زهرةزراعةالسهلومن

بالإمكانلأنه،الثلجيةاللبن

أوائلفيالبصلاتزرع

تنموتركهاثم،الخريف

الثلجيةاللبنزهرةالنباتاتوتتطلببطبيعتها.

.الاهتماممنالقليل

!ر

!7!3

بم!؟9لأ؟!؟

إلىتنتميمعمرةنبتةريئاولاووور!رووة

بالولاياتكاليفورنياولايةفيوتنمو.النرجسيةالفصيلة

تشبهدقيقةمنخفضةأوراقذاتوهي.الأمريكيةالمتحدة

متر.نحوارتفاعإلىالرشيقةساقهاوتنمو،العشبيالنصل

فيمخضرةقرمزيلونفذاتالشكلالانبوبيةأزهارهاأما



المقنعةالزهرة666

يعلوهادقيقةطويلةوساقدقيقةأوراقذاتالناريةاللفرقعةزهرة

الش!!ل.الألبويةوالحصراءالحمراءالأرهارم!عمقود

جزئيا،ظليلةمناطقفيجيذاالنباتاتهذهتنموأطرافها.

بهاتختلطجيد،وتصريف،مفككةعميقةتربةذات

العضوية.بالموادالغنيةالأوراق

منكبيرةمجموعةعلىأطلقاسمالمقئعةاكهرة

لهاأزهارذاتوهي،الصغيرةوالشجيراتالأعشاب

وغالبابعضهما.فوقتنموان،كبيرتانبتلتانأوشفتان

أكثرتبدوالزهرةيجعلمما،البتلاتعلىنقطتوجدما

بارتفاعتنمو،مختلفةكثيرةأنواعهنالكالقرد.بوجهشبها

وآسياإفريقياجنوبألاصلىوموطنهاسم،51-09

المقنعةتعد.أخرىأماكنفىإدخالهاوتموأمريكا،

ضفافعلىالآنالمعروفةالأنواعهذهمنواحدة،القطرية

أوروبا.أغلبفىالأنهار

والبيوت،الحدائقفيالمقنعةالزهورزراعةيمكن

تروىأنويجب.الظليلةالأماكنفيجيداوتنمو.المحمية

عنايةلاتتطلبالشجيراتهذهأنواعبعضأنكماكثيرا.

.كبيرة

منكبيرةمجموعةعلىيطلقاسمالئجملأرهرة

النباتاتهذهوأغلب.الألوأنالزاهيةالزهورذاتالنباتات

نأغيرالسنتينعلىتزيدلمدةيعيشالذيالمعمرالنوعمن

وينمو.زراعيفصملكلبعديموتحوليانباتايعدبعضها

النجمة،أزهارمننوع002منأكثرالشماليةأمريكافى

أقل.أنواعالجنوبيةوأمريكاوأوروباآسيافيوتوجد

،الساقعلىمتناوبةالنجمةزهرةأوراقتترتب

اسم،متداخلتينزهرتينأوقسمينمننورةكلوتتكون

منوتحاط،الوسطفيوهىالقرصيةالزهرةالصغرى

أرجوانية.بتلاتذاتنيوانجلاندنجمةزهرة

تسمىوالتي،البتلاتتشبهالتي،الكبرىبالزهرةالخارج

اللونمنيتدرجالقرصيةالزهرةولون.الشعاعيةالزهرة

الشعاعيةالأزهارأما.الغامقالبنفسجياللونإلىالأبيض

وأزرقاءأيضاتكونوقد،اللونبيضاءماتكونغالبافهي

الصيففيالنجمةزهرةنباتأغلبويزهر.بنفسجية

الخريف.أواخرحتىأزهارهتستمرالأماكنبعضوفى

الصغيرةالأصنافوتعرف،الحدائقفىمفضلنباتوهو

فترةفىتزهرلأنهاماسمايكللؤلؤيةباسمإنجلترافيمنه

من92فىعادةتكونوالتىماسماي!ولبأعيادالاحتفال

هوالنباتاتلهذهالاصلىالموطن.عامكلمنسبتمبر

فيعنيوانجلاندنجمةزهرةالمسمىوالنوع،الشماليةأمريكا

إلىالبنفسجيمنمتدرجلونهازهورولهمنتشر،

الزاهى.البنفسجي

البذور،منالنجمةزهرةأنواعأغلبزراعةتصعب

فصلفىوزراعتهاأجزاءعدةإلىالنباتهذاتجزئةويمكن

النوعأما.التربةمننوعأيفيجيدةبطريقةوتنمو،الربيع

منويزرعحوليفهوالصييةالنجمةزهرةالمسمى

البذور.

الجنسية.الأمراضأنظر:.الزهري

671-اهـ،42-51أو05)أبوبكر،الزهري

بناللهعبدبناللهعبيدبنمسلمبنمحمدم(.742

الإمام.الشامنزيلالمدني،القرشىبكرأبو،الزهريشمهاب

زمانه.حافظالعلم

بنوسهلمالكبنوأنسوجابرعمرابنعنروى

عنهم.اللهرضيوغيرهمسعد



667سلمىأبىبنزهير

وعمر-منهأكبروكان-رباحأبيبنعطاءعنهحدث

وغ!هـهم.عيينةبنوسفيانديناربنوعمروالعزيزعبدابن

حافظا،إسنادا،وأجودهمحديثا،الناسأحسنوكان

منأولوهو!والأنسابوالعربيةوالقرآنبالحديثعالما

وكانالعزيزعبدبنعمرالراشدالخليفةبأمرالسنةدون

المعتقد.حسن،الحقفىجريئاجوادا،كريما

-؟هـ،42-9؟)اللهعبدأبوالزهرى،

الرحيمعبدبن،اللهعبدبنمحمد،اللهعبدابوم(.864

مؤلف،الثقةالحافظالإمام،المصري،الزهريسعيدابن

كانوالأنهمبمالبرقيبابنالمعروفالفعفاء،كتاب

برقة.إلىيتجرون

اكلريابي،يوسفبنومحمدموسىبنأسدمنسمع

معين.بنيحيىعنالرجالمعرفةوأخذ

ا!!افي.بنومحمدوالنسائيداودأبوعنهحدث

الرواية.أوانقبلكهلاومات

لا(؟-؟)بكرأبيبنمحمد،الزهري

أنهفمعرأهوماكل،وفاتهأوميلادهعنشيءيعرف

طدسالم!القرنمنالأولالنصففيعاشأندلسي

كتابإليهونعسب،للإدريسىمعاصراوكانالهجري

يعرفهاأجعرافيةالمهملةبالعينالزهريويكتبهاالجغرافية

بالأرضالخاصةالمعلوماتكليتناولواسعمفهومبأنها

اهتمبالكوذإ.الأرضوعلاقةعليها،ومنكليهاوما

واهتمتصديرها،وجهاتالزراعيةبالحاصلاتالزهري

بقاع)أبركتهي:فقالكثيراومدحهاالأندلسبعمران

نهرعاىالقرىعددأنوذكرنسلا(،وأكثرهاالأرض

باحثمنأكثروصفوقد.قريةألفعشراثناإشبيليا

بل،عل!سأساسإلىتستندلاشعبيةبأنهاالزهريكتابة

وحااعحلاتزروعمنالأسواقأهلعنهيبحثبمااهتمت

الع!خائبمنشيءمعممزوجذلككلوسا!ارية

بالهند.يتعلقفيماوخصوصا

الانيةعلىويطلقالزهورلحفظمزخرفإناءاكهريئ

ذلك!تالرغمعلىعرضها.منأكبرعمقهايكونالتي

أحيانافهي،والأحجامالأشكالبمختلفالزهرياتتنتج

البيض.أوالكمثرىشكلوعلىكرويةأوأسطوانيةتكون

لكنشطالصيفالخزفأوالفخارمنعادةتصئالزهريات

لجارةواوالبلاستيكالزجاجمثل،أخرىموادهناك

تزينأنويمكن.الزهرياتلصنعبكثرةتستخدموالفلزات

منهاصنعستالتىالمادةعلىتعتمدمختلفةبطرقالزهريات

الذيوالشخصر،التصنيعووقتالتصنيعطريقةوكذلك

بالتصنيع.يقوم

أخرىلأغراضتستعملللزهرياتمشابهةأوانهنالك

.وقدكالجرةأخرىأسماءتعطىوهذهالزهوروضعغير

وكانواوالاحتفالاتالمنازلفيالإغريققدماءاستعملها

الجرةومازالت.أمواتهمحرفعنالنابخالرمادبهايضعون

للزينة.أداةاستعمالهابجانبالأغراضهذهلمثلتستعمل

.خزفالوجوود،،الزهرةانظر:الزهرياتلتوضيح

بنربيعةم(.627-؟)سلمىأبيبنزهلر

فيالرواةاختلف،المعلقاتشعراءمنجاهلي.المزنىرباح

إلىيردونهوآخرون،غطفانإلىينسبهفبعضهم،نسبه

الرواةيجمعولكنولد،متىبالتحديديعر!تولا،مزينة

وأنه،الإسلامظهورسبقتالتيالفترةفىعاشأنهعلى

مننفراعاصركما.جبلةويوموالغبراءداحص!حربشهد

بنوأوس،الذبيانىالنابغةمنهمالجاهليالعصرشعراء

أنهشعرهمنونستنتج.العبسىشدادبنوعنترةحجر،

طويلا.عمر

حجربنأوسالشاعرمنأبيهبعدأمهتزوجت

شاعرلمعزهيرحياةوفي.لهراويةزهيروكان،التميمي

هوذلك،بشعرهوأعجبعنهوأخذزهيرلهانقطعاخر

رأيا،الناسأحزممنوكانالغدير.بنبشامةخاله

وتصدرالغزوأرادتإذاتستشيرهغطفانكانتلذلك

رأيه.عن

مدائحه،جلفيهوقال،سنانبنلهرمزهيرانقطعوقد

أيامانظر:،وذبيانعبسبينوالغبراءداحسحربوشهد

مطلعها:التيمعلقتهفيهاونظم.العرب

تكلملمدمنةأوفىأمأمن

فالمتثلمالدراجبحومانة

بمعوفبنوالحارثمشانبنهرمفيهامدحوقد

قصيدتهوفي.السلملإحلالوسعيا،الدياتتحملالأنهما

الغدرمنوتحذير،الحربمنوتنفير،الرجلينبصنيعإشادة

وويلاتها.الحرببأخطارللمتحاريينوتذكير،والخيانة

بالحكمة،تفيضأبياتفيتحاربهبطرحقصيدتهوختم

حولأ.ثمانينمدىعلىتجربتهخلاصةوهي

سائرعلىالمتقدمينالفحولالثلاثةالشعراءأحدوزهير

علىأحدهمتقديمفىالخلافوإنما،بالاتفاقالشعراء

واشتهرت.الذبيانىوالنابغةوزهيرالقيسامرؤ:وهمالاخر

أحدولدفيالشعرلمجصللمأنهذكروابالشعر،زهيرأسرة

ورثفقدزهير،ولدفياتصلماالجاهليةفيالفحولمن

الشعريةالموهبةوتجلت.وأخوالهأبيهعنالشعرزهير

والخنساء.سلمىأختيهفيوتجلتأوس،أخيهفيكذلك

شاعرةوبرةابنتهفكانت،ولدهفىبعدئذالشعراتصلثم

شاعرين.وكعببجيروابناه



ئدلزواا866

فنيةلأسبابالنقادبتقديرزهيرشعرويحظى

وحرصهبشعرهبعنايتهتتصلفإنهاالفنيةفأمابموأخلاقية

فقدبمبالحولياتقصائدهبعضعرفتحتى،تنقيحهعلى

الجزئيةصورهاوفى،القصيدةبنيةفيالنظريعيدكان

انظر:.للناسيظهرهاأنقبلوينقحها،اللفظيومعجمها

.()الحولياتلشعرا

الصدقبقيمتيتتصلفإنها،الأخلاقيةالأسبابوأما

الخطاببنعمرأعجبولذا،عندهالتعبيرفىوالإخلاص

لايحسنولأنه،منطقهفىللصدقزهيربشعرعنهاللهرضي

.المدحمنحقهفوقالرجليعطىأنالشعرصناعةفي

الأبياتتلكالنفسفىتأثيراوأشدهشعرهأعمقومن

ومعرفةالحياةفىتجربةعنفيهايصدرالتيمعلقتهمن

:يقول.حولهمنبالأحياء

يعشومنالحياةتكاليفسئمت

يسأمأبالكلاحولاثمانين

قبلهوالأمساليوممافيوأعلم

عمكدمافيعلمعنولكننى

تصبمنعهـثواءخبطالمنايارأيت

فيهرميعمرتخطئومنتمته

كثيرةأمورفييصانعلمومن

بمنسمويوطأبأنيابيفرس

عرضهدونمنالمعروفيجعلومن

يشتمالشتملايتقومنيفره

بدربنحذيفةبنحصنبهامدحالتيأبياتهوأما

رامالذيالمدحلشعرالكاملالمثالأضحتفقدالفزاري

:تقول.يدركوهفلماإليهالوصولبعدهمنالشعراء

غمامةيداهفياضوأبيض

فواضلةماتغبمعتفيهعلى

فرأيتهغدوةعليهبكرت

عواذلهبالصريملديهقعودا

يلمنهوطوراطورايفدينه

مخاتلهأينيدرينفماوأعيا،

متهللاماجئتهإذاتراه

سائلهأنتالذيتعطيهكأنك

الشعر.:أيضاانظر

)الروائد(.النبويالحديثانظر:الزوائد.

عقدبموجبتتموامرأةرجلبينعلاقةارواجالزواج

واللإيجاب،الموانعمنالخاليانالزوجان:هيأركانله

رضاهما2-الزوجينتعيين-أ:هيشروطوله.والقبول

اتفاقعلىأساساالزواجويقوم.الشهادة-4الولى3-

حثلقد.واحدةأسرةويكونامعايعيشاأنعلىالطرفين

السلالةعلىللحفاظوسيلةباعتبارهالزواجعلىالإسلام

قال.والزوجةالزوبخبينوالرحمةالمودةمنفيهولما،البشرية

لتسكنواازواجاأنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن):تعالى

لقوملآياتذلكفيإنورحمةمودةبينكموجعلإليها

.12:الروم!يتفكرون

الفطريةوالنفسيةالجسديةالحاجاتإحدىالزواجيعد

رجلبينوهو.البشريالجنصفيالخالقأوجدهاالتي

الوجهعلىبينهماالجنسيةالعلاقةإباحةيفيد،وامرأة

معافيهايتعاونان،لأسرةأساسامنهماويجع!،المشروع

وتنشئتهم.أفرادهاتربيةعلى

والتعظيمالتفخيممنبهالةالزواجالإسلامأحاطوقد

يقولغليظا،ميثاقاوسماه،الاجتماعيةلخطورتهوالاهتمام

.12السماء.غليظا!ميناقامنكموأخذن):تعالىالله

الإسلامفىالزواج

علىحثقانونولانظامولاشريعةتوجدلا.حكمه

وحدهوعدهفيهرغبفقد،الإسلامفعلكماالزواج

الفطريةالإنسانحاجةتلبيةفيالمشروعالأسلوب

فوائدهوبينالزاوجعلىعديهممرالرسولحثكماوتنظيمها،

بكممكاثرفإنيالولودالودود)تزوجواعلب:فقال

معشر)يا!ند:النيويقول(.القيامةيومالأنبياء

أغضفإنه،فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن،الشباب

فإنه،بالصومفعليهيستطعلمومنللفرجوأحصنللبصر

عليه.متفقوجماء(د

الجنسيةالعلاقاتعنالإسلامنهى4هذامقابلوفي

لأنبموالعزوبةالرهبانيةعننهىكما،الزواجعقدبغير

المسؤولية.تحملمنوهروبا،البشريةللسلالةتضييعافيهما

وساءفاحشةكانإنهالزنىتقربواولا):تعالىاللهيقول

الترهبأرادفيمنظ!ورورالنبىويقول32.الإسراء:سبيلا!

وأصليوأفطر،أصوملكنيا:الزواجعنوالعزوف

سنتيعنرغبفمن،سنتيهذهالنساء،وأتزوجوأرقد،

الشيخالى.رواهمني(فليس

بتعدددلرجلالإسلامسمح.الضوجاتتعدد

ألاجتماعيةوالظروفالفطريةللحاجاتمراعاة،الزوجات

الشأنهوكمااجلا،أوعاجلاالتعددهذاإلىالداعية

بأعدادتذهبالتيالطبيعيةالكوارثأوالحروبعقب

.لالرجا

فقطزوجاتأربعللرجليكونأنالإسلاموأجاز

واحد،وقتفيعصمتهفييجتمعنأنيمكن،أعلىكحد

،الزوجمايستطعهكلفيبينهنوالمساواةالعدلوأوجب

يقسموأن،معاشرتهنوحسنمعهنالتلطفأوجبكما
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العربيةالبلادبعضليالعروستلبسهالخطبةخماتم

عنديببتكماعندهاالزوجفيهيبيتوقتزوجةلكل

.الزوجاتمنغيرها

أعظممز،لزوجتهالزوجاختيارإن.الزواجخطبة

هوكأ،لباالزواجعقدلأن،الشخصيةالحياةفيأثراالأمور

منألابمبانمنكثيرفىالزواجيخلولاولهذا،الحياةعقد

والمرأةالرجلمنكلفيهايتحرىله،وتمهدتسبقهخطبة

ويئإسبه.لهيصلعالذيزوجهاختيارفىالمطلوبةالصفات

بل-الإسلأ.مفي-الزواجلصحةشرطاليعستوالخطة

.الزواجعلىيترتبماعليهايترتبولا،إليهو!ميلةهى

فىوالجىميةالنفسيةالجوانبملاحظةفىلأهميتهاونظرا

الألفةزيادؤأفيأثرمنلهاعمافضلا،والمرأةالرجل!نكل

ء!عيدة،لاسرةونواةالمستقبلفيزوجينسيكونانمنبين

حينفينط،خاصةأحكامالهاوشرعالإسلامفيهارغبفقد

عقد!!*كلهاالعقودلمقدماتخاصةأحكاماينظملمأنه

إ؟سريةاالحياةفيمنزلتهوعظيملأهميتهوذلك،الزواج

والإنسانية.بلوالاجتماعية

حضهفقدغالبا،المرأةيخطبالذيهوالرجلولأن

أشوجةاصفاتلهوحدداختيارها،حسنعلىالإسلام

والدينالخلقعنفضلاوالجمالالأمانةذاتبأنهاالصالحة

بعدش3المؤاشفاد)ما!ص!:النبييقول،العشرةوحسن

وانأطاءتهأمرهاإن.عحالحةزوجةمنلهخيرااللهتقوى

عنهاغاب!وانأبرتهعليهاأقسموان.سرتهإليهانظر

آخرحديىثوفي.ماحهابنرواه(ومالهنفسهافينمحته

ةتجعذرقدالتيالصفاتبينالمفاضلةسبيلعلىورد

و؟نمالهاولحسبهالمالها:لأربعالمرأة)تنكحاجتماعها:

عديه.متمق(يداكتربتالدينبذاتفاظفرولدينها،

يريف!حثدونوأسرتهاالمرأةيدعلمذلكومع

وذلكالمرأةيخطبجاءإذاوالدينالخلقذيقبولعلى

،فزوجوهودينهخلقهترضونمنأتاكم)إذا!لد:قولهفي

رواه(عريضفوفسادالأرفيفتنةتكنتفعلواإلا

.الترمذي

لبعض،بعضهماالخاطبينرؤيةالخطةفيشرعومما

أحرىفإنهإليها)انظر:امرأةخطبلرجل!ه!دالنبيقال

صاحبهمنكماكليألفأي.الترمذيرواهبينكما(يؤدمأ!

إليه.ويرتا!

وألخلإتهاالمتقدمقبولفيالحقالمرأةالإسلاممنحوقد

المرأةإجبارمنعكمارؤلمجها،بعدولوذلكعنالامتناع

سننهفيماجةابنروىوقد،فيهترغبلابمنالزواجعلى

أبيهعنبريدةبنعبداللهحديثمن-صحيح!اسناد-

ابنزوجنىأيإن:فقالتعدبالنبيإلىفتاةجاءت:قال

فقالت:إليها،الأمرفجعل:قال؟خسيستهديلير!أخيه

نأالنساءتعلمأنأردتولكنيأبىصنعماأجزتقد

شيء.الامرمنالاباءإلىليس

يخطبأنالرجلعلىيحرمأنهبالخطبةيتصلومما

منالتصرفهذافيلماعنها؟يتخلىأنقبلغيرهمخطوبة

إثارةعنفضلاإليهوالإساءةالخاطبحقعلىاعتداء

المجتمع.فيوالنفورالنزاع

الإسلامفى-الزواجيستوفيأنينبغي.الزواجاركان

منعنهينشأوبمابهومعترفاصحيحايكونحتىأركانه-

مايلى:ذلكومنوحقوقآثار

،والقبولبالإيجابماتعرفوهى.الزواجعقدصيغة

واضحةعباراتعنهماوكيلانأوالطرفانيتبادلحيث

بعضهماوالاقترانالزواجعلىالأكيدعزمهماعلىالدلالة

:الفتاةأمروليقولمثلمن،بزمنمحددغيراقتراناببعض

منها.الزواجقبلت:الخاطبوقول،فلانةابنتيزوجتك

عقديتولىالذيإنهحيث؟للمرأةالوليذلكومن

إلانكاحالا:ع!طقال؟عدلشاهدا:ذلكومننكاحها،

بنعمرانعنصحيحب!!شادالبيهقيرواهعدل(وشاهديبولي

عائشة.وعنحصين

تصبزوجةامرأةكلليس.الشرعيةالموانعمنالخلو

هناكبل.امرأةلكليصبزوجارجلكلولارجل،لكل

ومن،الإسلاملاحظهاوأجتماعيةوفطريةإنسانيةاعتبارات

وأالأممنكالزوا!؟الأقربينالأقرباءزواجتحريمهذلك

النساءمنبالمحرماتيعرفنممنوغيرهنالخالةأوالأخت

منالزواجيحرمكما(،الدموية)القرابةالنعسببسبب

منمعتدةأوآخر،لرجلزوجةالوقتنفسفيهيامرأة

منالزواجللمسلمويحل.وثنيةأوملحدةمنأو،طلاقه

(.)الكتابياتوالنصرانيةاليهودية

غيركونهالرجلمنللزواجالشرعيةالموانعومن

إطلاقا،المسلمبغيرالزواجالمسلمةالمرأةعلىفيحرم،مسلم
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الحلدانمنكثيرفىالزواحتقاليدمناحروساقدمىعلىالحاءوصع

العربية.

الخضوعمنوأولادهاالمسلمةمئالمرأةهذافىوالححمة

لاالذيالمعتقدفييخالفهملمنالشخصيةحياتهمفى

الإنسانى،السلوكفيوكبيرةصغيرةكلعلىأثرهيخفى

يحترمأنكتابيةتزوجإذاالمسلمالإسلاميوجهحينفي

تعالى:اللهقالوالوفاء.بالإكرامويعاملهاويرعاهاشعائرها

حللاهنالكفارإلى6ئرجعوهنفامؤمناتعلمتموهنفإن)

.01:الممتحمةلهن!يحلونهمولالهم

مشتركةحقوقاالإسلاموضع.الزوجي!الحقوق

للزوجمنفردةوحقوقاللاخر،منهماكليؤديها،للزوجين

وللزواجزوجهاعلىللزوجةمنفردةوحقوقا،زوجتهعلى

منها:كثيرةمسؤولياتعموما

بتكاليفوالتكفلالأولادعلىالزوجإنفاقوجوب

الإشرافوحسنبتربيتهممإلزوجةوقيامه،حضانتهم

المجتمعفينافعينأعضاءليكونواوإعدادهمعليهم

منكلشانالتشاوريكودأنينبغيكما.الإسلامى

بينهما:المشتركةبالرؤيةسمأنينبغيماكلفيالزوجين

جناحفلاوتشاورمنهماتراض!عنفصالاأرادا)فإن

.332:البقرةعليهما!

؟المشروعالجنسيالا!شمتاعومنها.المشتركةالحقوق

كلمعاملةمعاالزوجينعلىيجبإذ،بالمعروفوالمعاشرة

تعالى:اللهقالخلق،وحسنواحترامبمودةالاخرمنهما

.282:البقرة!بالمعروفعليهنالذيمثل)ولهن

واللينبهاالرفقفىوتتمثلزوجها.علىالزوجةحقو!

وماأخطائهاعنوالتغاضىوإكرامهاإليهاوالإحسانمعها

مؤمنالايفرك:ظ!م!النبييقولطباعها،منيستحسنلا

منهارضيخلقا،منهاكرهإن-يبغضلاأي-مؤمنة

مسلم.رواهآخر(

إكرامهاقبيلمنوهوإليها،المهرتقديمأيضاومنها

الزوجية،الحياةبدءفىالأكيدةبالرغبةوإشمعارهاومؤانستها

عنلهتمييزا،بدونهالزواجعقديصحلالازمحقوهو

يشجعأنهغيرأعلىحدلهوليس،المشروعةغيرالصلات

الذينبالشبابورحمةالمتزوجينعلىتيسيرابمفيهالمغالاةعدم

فييستحسنومما،المالوجمعالحياةغمارفيبعديتوغلوالم

.الزفافقبلللزوجة-بعضهأوكله-تقديمهالمهر

منبهالمجصلوماالماليةالنفقةأيضاالزوجةحقوقومن

نفقةتستلزمهمماونحوهوسفروعلاجوغذاءولباسس!ضى

النفقةالزوجالإسلامحملوقد،المجتمعفيالزوجةمثيلات

والعملالكمسبشؤونيتولىالذيالطرفباعتباره

عنالمرأةالإسلامصانحينفي،البيتخارجوالسعي

بيتهاشؤونرعايةإليهاوأوكل،الاسواقفيالتبذل

مستقراهادئامكاناوإعدادهوتنظجمهأمورهوتدبيرالداخلية

.الأسرةأفرادلجميع

فيهفيماالطاعةوأهمها.زوجتهعلىالزوجحقوق

فضلاوربانهاالأولالأسرةعمادالزوجلأن؟الأسرةمصلحة

ولا،المسؤوليةلازدواجيةتجنبايرأسهاممنللأسرةلابدأنهعن

هذاكانوإن،بالقيادةأجدرالفطريةالرجلصفاتأنشك

بينهما،فيماوالتشاورالزوجينبينالرأيتبادليمئمنلا

اللهفضلبماالنساءعلىقوامونالرجال):تعالىاللهيقول

.34السماء:!أموالهممنأنفقواوبمابعضعلىبعضهم

البيتشؤونالزوجةرعايةأيضاالزوجحقوقومن

يكونحتى،الاجتماعيوالعرفالشرعمايقتضيهبحمسب

.الأسرةأفرادلجميعواحة

وترعى،ومالهنفسهافيتحفظهأنعليهاحقهومن

وهذا،الناسبينمقدارهتنتقصولابهتشوولا،أسراره

إذاتسركمنالنساء)خيروو!د:قولهفىإليهمشار

نفسهافيغيبتكوتحفظأمرتإذاوتطيعك،أبصرت

.سلامبنعبدالله!صحئ،سنادالطبرانيرواه(ومالك

بأحد-الإسلامفي-الزواجينتهى.الزواجانتهاء

الزوجةمخالفةالطلاقومثل.الطلاقأوالموت:أمرين
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السعوديةفيأسرةتشئة

ضررلنزولىاالزوجةالقاضىوتطليق،مالعلىزوجها

بها.

اكعاسةواللشقاءمصدراصارالزواجأنيتبينفحينما

أنهكلاهماأوالزوجينأحديكتشفوحين،الزوجينبين

يشرعمعه،الاستمراريمكنولاصاحبهاختيارفيضل

فقداطإومعلمصلحتهما.تغليبا،الزوجينلهذينالطلاق

قيودا4علإووضعاللهإلىالحلالأبغضالطلاقالإسلامعد

أزوجيناعلىيجببحيث،فيهرجعةلاإنفاذاإنفاذهقبل

هذاكأ5يتحللاأنقبلمراراالنظروإعادةملياالتفكير

.الطلاقانظر:.الغليظالميثاق

الأخرىالثقافاتفىالزواج

امطلبينالزواجمراسممعظمتتضمن.الزواجمراسم

أنهماوالمرأةالرجليذكرأنالأولالمطلب.شرطينأو

هناكيكو!،أنوالثاني.زوجينيصبحاأنفىيرغبان

بعقديقومرسمىموظفوجودمع،الاحتفالفيشاهدان

مراسمذاوالمراةالرجلزواخكانوإذا.والمرأةالرجلزوا!

الرجلتزوجإذاأما،قسيسأوكاهنعقدهيتولىدينية

رسمىموظففهناك(ديني)غيرمدنىاحتفالفيوالمرأة

فيالسؤ!نةلربانويخول.بهللقياميحضرمفوض

السفينةتكونعندماالزواجعقدالطويلةالبحريةالرحلات

الدينيالاحتفالالازواجمنالعديدويفضلالبحر.داخل

.العرفعنيحيدونالناسبعضولكن،التقليدي

المملكةفىالتقليديالنصرانىالزواجمراسمتبدأ

رجل4يراففالعريسبدخول،المثالسبيلعلى،المتحدة

مذبحعندالعروسوينتظرانالعريسبوكيليعرف

بينالممشىفيسائرةالعروستنزلذلكوبعد.الكنيسة

وأقريباتها،وإحدىوالدها،يرافقهاالكنيسةكراسي

ا،العروسوترتدي.العروسوصيفاتوتتبعها،العائلةصديق

أزهارباقةتحملكما،الزفافخماربماللونأبيضلباسا

وعهودهالزواجقسموالعروسالعريسويتبادليديها.في

يقوم.زوجينيصبحاأنعلىويوافقان،الكنيسةمذبحعند

اليدفيالعروسأصبعفيالزواجخاتمبوضعالعريس

نأوبعد.للعريسأيضاالخاتمالعروستقدموربما،اليسرى

بينالرئيسيالممشىعبرالعروسانيغادرالمراسمتنتهي

مرافقوهما.شبعهماالكنيسةكراسي

الزواجمراسم-بيئاتهمتبايختمهما-الناسيتبع

إليهاأضافتالدينيةالمجموعاتبعضولكن،التقليدية

مجموعاتتتميز،المثالسبيلعلى.البارزةسماتها

.الزواجمراسمحولالخاصةبطقوسهامختلفةبروتستانتية

خلالالكاثوليكيةالرومانيةالأعراسمنالعديدتقامكما

والعروسالعريسويتناول،القداسموسيقىأوالقداس

دينثاطقسا)أيمقدساالزواجويعتبر.المقدمالربانيالعشاء

والرومانيةالشرقيةالأرثوذكسيةالكنائسفيمهما(

ثوليكية.الكا

هياليومالزواجعاداتمنكثير.الزواجعادات

سبيلوعلى.الغابرةالأزمانفيشائعةكانتالتينفسها

يرتدينكنالرومانياتالعراشأنالمرجحمن،المثال

أصبحتلقد.سنةألفيمنأكثرقبلالزفافخمارات

أواخرفيوالأمريكتينبريطانيافيمعروفةالزفافخمارات

إلىالزواجخاتمتقديمعادةترجعكماعشر.الثامنالقرن

الخلودالزواجخاتماستدارةماتمثلوغالبا.الرومانقدماء

لأبدية.وا

إلىوالمرأةالرجلاتحادإلىالزواجخاتمتقديمويرمز

فيلهالخصصالأصبعفىالزواجخاتملبسيعتبرالأبد.

نأمرةالناساعتقدولقد.أخرىقديمةعادةاليسرىاليد

الأصئإلىهذامنمباشرةتنطلقوالأعصابالعروق

تؤكدأنيمكنإنهيقولآخرخرافيمعتقدوهناك.القلب

شيءأوقديم"شيءبارتداءالجيدالطالعحسنللعروس

معتقدوهناك."لماللونأزرقوشيءمستعارشيءأوجديد

نأوالعروسالعريسطالعسوءمنإنه:يقولآخرخرافي

زفافهما.يومفيالمراسمقبليتقابلا

علىالأرزبنثرالضيوفيقومالاعراسمنكثيروفى

الأرزويعتبر.والبنينالماللهمامتمنينوالعروسالعريس

بنثرالعروسوتقومالعمر.وطولوالسعادةللخصوبةرمزا

.المتزوجاتغيرالنساءمنالضيفاتعلىالأزهارباقة

أولالأزهارعلىتقبضالتيالمرأةتكونأنويفترض

؟

ه
ي!
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فيالعادةهذهبدأتقدتكونوربما.لاحقاالمتزوجات

العروستقوموربما.الميلاديالرائكلشرالقرنفيفرنسا

المتزوجين،غيرالرجالعلىجواربهارباطبقذفأيضا

المتزوجينأولالرباطيقبضالذيالرجليكونأنويفترض

ذلك.بعد

للاخرأحدهمايحققهامعينةأشياءوالمرأةالرجلشوقع

الأزواجبعضلايتمكنالزواجوبعديتزوجا.أنقبل

شريكاتهم.أوشركائهمبتطلعاتالوفاءمنوالزوجات

بعضمنوالتعاسةالأملخيبةبعضهمتصيبوربما

.الزواجمشكلاتفيويدخلون

مثلتقريبا،شىءأيحولالزوجانيتجادلربما

الأطفالتربيةوكيفيةلأموالهما،إنفاقهماكيفية

يجدانربماخلافاتهمامنيتخلصالموإذا.وتهذيبهم

مشبوبيلثسريكينأوصديقينيكوناأنفيصعوبة

طيبين.أو،العاطفة

لكلمايكونغالبا.الزواجحولالمتغيرةالمواقف

،المثالسبيلعلى.الزواجحولمعينةتقليديةمجتمبنفكار

.والمرأةالرجلمنكليتزوجأنالمجتمعاتمعظمتتوقع

وواجباتدورحولتقاليدلهاأيضاالثقافاتمعظمانكما

وراءالسعيالزوجمنيتوقعماوعادة.والزوجةالزوج

القيامالزوجةمنيتوقعكما،العيشوكسبالرزق

.الأطفالورعايةالمنزليةبالأعمال

.التقليديالزواجنماذجالانالنايع!منالعديدويهمل

المتزوجينمنكبيرعدديتقاسم،المثالسبيلفعلى

.كماالمرأةأوالرجلمهاممنإماعادةكانتمسؤوليات

ويساعدنأعمالأالمتزوجاتالنساءمنمتزايدعدديؤدي

مسؤولياتفىباطرادالأزواجويشارك.أسرهندعمفي

المسؤولياتهذهمثلوتشتمل.المرأةبهاتقومعادةكانت

وتنعكس.الاطفالورعايةالمنزليةوالأعمالالطبخعلى

الزوجةتلتحقكأنالأزواجلبعضبالنسبةالتقليديةالأدوار

بينماالعملفىوقتهاجلوتقضيالأجرمدفوعةبوظيفة

.الاطفاللرعايةالمنزلفيالرجليبقى

،واحدةامرأةالرجليتزوج،الدولمنالعديدفي

وهذا.تطلقاأوأحدهماماتإذاإلامتزوجينويظلان

مرةالزواجأوالأحاديالزواجيسمىالزواجمنالنظام

الازواجبتعددالمجتمعاتبعضوتسمحالعمر.فيواحدة

زوجةمنأكثرللرجلفيهتكونوالذي،الزوجاتأو

ويسمىواحد.زوجمنأكثرللمرأةيكونأو،واحدة

الزوجاتبتعددواحدةزوجةمنلأكثرالرجلزواج

وتسمح.أوسطةوالشرقالإفريقيةالثقافاتفىويمارس

كحدنساءأربعمنبالزواجللرجلالإسلاميةالشريعة

مختلففيبينهنالعدلعلىقادراكانإذاأقصى

منويعد.بكفايةعليهنالإنفاقوكذلك،الشؤون

المجتمعاتبعضفييمارسماللفطرةالمنافىالشذوذ

.الأزواجتعددمنالبدائية

أسرةمنهديةعلىالزواجيشتملالثقافاتبعضفي

منالعديدوفيالاخر.أسرةإلىالعريسأوالعروس

المالبمنحالعروسأسرةتقوم،المثالسبيلعلى،المجتمعات

الهديةهذهمثلوتسمىأسرتهأوللعريسالأملاكبعضأو

وبهذاالعروسإلىالمهريمنح،الحالاتبعضوفيالمهر،

،أخرىثقافاتوفي.منهوزوجهاهيتستفيدأنيمكن

وهذه.العروسأسرةإلىالهدايابتقديموأسرتهالعريسيقوم

.العروسمهرتسمىالمنحة

فردمنالزواجالشخصعلىالمجتمعاتبعضتحتم

مجموعتها(أو)مجموعتهقبيلتها،أوقبيلتهإلىينتمى

أفرادبينويكونالداخلىالزواخالعادةهذهعلىويطلق

يتئأنالفردعلىيجبأخرىأماكنوفي.الواحدةالقبيلة

كأنالأباعدمنالزواجوتعنيالخارجيالزواجقواعد

القواعدأكثروتتطلب.أخرىقريةأوقبيلةمنتحزوج

منيتزوجاأنالمرأةأوالرجلمنالخارجمطالزواجفيشيوعا

أسرتيهما.خارص!

الأسرةأفرادحولأحكامهاأوقواعدهاثقافةولكل

معظمتقومماوغالبا.بهمالزواجالشخصعلىالمحرم

وأالزواجيعنيماوهوالمحارمغشيانبتحريمالمجتمعات

ويمثل.ألمحارمأوالقربىذوىبينجنسيةعلاقاتإقامة

والأمالأبتقريبا،المجتمعاتكلفيالأقاربهؤلاء

والأخت.واللأخوالابن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النبىزوحاتالأسرة

لطلاقاالزواجب!لاد

الإسلامفيالمرأةعلم،النسلتحسديئ

الحنس

(،المنزل)حياةالأسرةأنظر:.الإثمثيالزواج

(.المرأة)أهليةالإسلامفيالملرأةاللإسلام(بمفي)الزواخالزواخ

تتنفسجافحرشسفيجلدذاوتحيواناتاكوا!حص

منمعروفنوع00062حوالىويوجد.الرئتينبوساطة

ذات)الحيواناتالفقارياتطوائفإحدىتكونالزواحف

القاطوواتالزواحفوتشمل(.الفقريةالسلسلة

والثعابين،،ليلسحاوا،سيحلتماوا،(لأمريكية)التماسئا

البدائية.التواتاراوعظاية،والسلاحف

ليسأنأيالبارد،الدمذواتالحيواناتمنالزواحف

جسمهاحرارةدرجةتتغيربل،ثابتةحرارةدرجةلديها



يجبلذلكفيه،الموجودةالوسطحرارةدرجةحعسب

جداوالمنخففس"جداالعاليةالحرارةدرجاتتفاديعليها

احفالز،أغلبتنشط.الطبيعيةحياتهانشاطاتلتمارس

أماؤ،والظليلالمشمسةالأماكنبينمتنقلةالنهارخلال

ليلا،فتنشطالحارةالمناطقفيتعيمشالتيالأنواعمعظم

الشتاءذاتالمناطقفيتعيمقالتيالزواحفلدخلكما

الشتاء.فصلخلالالشتويالبياتفيالقاسى

يصلفقد/.الحجمحيثمنكثيراالزواحفتتفاوت

حواليالظهرجلديةالسلحفاءوتزنم9مثلاالأصلةطول

فضفى.سم5السحاليبعضطوليصلبينما،متريطن

بعضعاشتوقدمعمر.الزوأحفمنوالكثير

.عام001منلأكثرالأسرفيالسلاحف

القارةعدأماالعالمقاراتكلفيالزواحفتعيش

عداماالمحيطاتكلوفي)أنتاركتيكا(،الجنوبيةالمتجمدة

يعيشأ.المداريةالمناطقفيتكثرلكنها،القطيةالمحيطات

وأجارالألفعلىإماالغاباتفيالثعابينأنواعمنالعديد

البواؤوأ!طالأنبوبيالثعبانيحفركما.الغابأرضفى

جليقصشطماالزواحفمنوهنالك.الأرضفيأنفاقا

ابىحريةالإجوانةسحاليمثل،المحيطاتفيحياته

ك!ممل!لمءلمحوع

طو
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حياتهالبحريةالثعابينبعضويمضي،البحريةوالسلاحف

الماء.فيكلها

أنواعمعظملكن،الزواحفالناسمنكثيريخشى

ذلك.أمكنهاماالبشروتتجنبمؤذيةليستالزواحف

وتقتلتهاجمقدا!لالحةا!لياهوتمساخالنيليوالتمساخ

والسحليةالهيليةوحعشمثل،سامةعضاتولبعضهاالإنسان

الكوبراثعبانذلكفيبماالثعا!نمنوكثيرالمحببةالمكسيكية

النمر.والثعبانالخبيثةوالأفاعيالجرسيةوالحية

وبيضالزواحفالعالمأنحاءمنكثيرفيالناسيأكل

مثل،الزواحفبعضالناسيصطادكما،الزواحف

التيلجلودهاوالثعابينوالعسحالىوالتماسيحالقاطورات

.الأخرىالجلديةوالمنتجاتوالاحذيةالأحزمةمنهاتصنع

الزواحفأنواعجلوداستيراديمنعالأقطارمنكثيرالكن

.بالانقراضالمهددة

الزواحفأنواع

مجاميعأربعةإلىالزواحفالحيوانعلماءيقسم

السلاحف2-والثعابينالسحالي-ا:هيأساسية

.تاراالتوا-4حياتالتمسا-3

رزحض

الشمكيةالاصلة-

لا!الملمء+ع!ملم!حول"/ت!لم9سع

.م01لهاطو

لوع00.6"حوالييوحد.قويةجا!ةحراشفمنيتكونحلدذاتكلهاولكنهاواللونوالشكلالحجمفيكبيراتفاوتاتتفاوتالزواحف

العذبة.المياهفيالاخروبعضهاالمحيطهاتفىيعيشبعضهاولكناليابسةعلىيعيمقأغلبها،الزواحفمنمعروف
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مجاميعأكبرالمجموعةهذهتمثل.والثعابينالسحالي

منمعروفنوع/0003حوالطهنالكإنإذ،الزواحف

ويوجد.الثعابينمنالمعروفةالأنواعمنومثلهاالسحالي

وجفونطويلوذيلأرجلاربعةالسحاليأنواعمعظملدى

لديهليسبعضهالكن،خارجيةأذنوفتحاتمتحركة

الزجاجيةالثعابين،المسماةالسحالىأنواعمثلأرجل

الحارةالمناطقفىالسحاليوتعي!.البطيئةوالديدان

.الصحاريفيشائعةوهي،والدافئة

،النوعحعسبالطولفيتتفاوتأذيالالثعابينولدى

خارجية،أذنفتحاتولاجفونولاأرجللديهاوليس

وتعيش.متحركغيرشفافغشاءالثعابينأعينويحمي

لكن،الدافئةوالمناطقالمداريةالمناطهتفيأساساالثعابين

القطيةالدأئرةشمالتعيشالخبيثةالأوروبيةالحياتبعض

والسويد.فنلندافيالش!الية

الأصدالت،ذاتالوحيدةالزواحفهي.السلاحف

طلباالصدفةداخلوأرجلهارأسهاجذبيمكنهاحيث

السلاحفمنمعروفانوعا052حوالىويوجد.للحماية

.المحيطاتوفيالعذبةالمياهوفىالأرضعلىتعيش

القاطوراتالمجموعةهذهتشمل.التمساحيات

والجافيالاتوالتماسيح(أمريكية)تمامميحوالكيمنات

منمعروفانوعا02حواليويوجد(،هندية)تماسيح

وهذه.المياهمنبالقربكلهاتعيع!التمساحيات

خلفيةوأقدامقويةوفكوكطويلخطملديهاالزواحف

وتعيم!.للسباحةالقويذيلهاتستعملوهيمكففة،

والأماكنالعذبةالمياهفىتقريباالتمساحياتكل

فيالقاطوراتوتعيمش،المداريةالمناطقمنالمنخفضة

الولاياتمنالشرقيةالجنوبيةالمناطقوفيالصينجنوب

الأمريكية.المتحدة

منالعديدفيالبدائيةالتواتاراعظايةتعيعقالتواتارا.

السحالي،تشبهوهينيوزيلندا.لمسواحلمنالقريبةالجزر

المنقرضة.بالديناصوراتصلةأقربلكنها

الزواحفأجسام

،واللونوالشكلالحجمفيكثيراالزواحفتتفاوت

منكونهابجانب،معينةجسميةمميزاتفىتتشابهلكنها

والهيكلالجلدالخصائصتلكوتشملالبارد.الدمذوات

الحسية.والأعضاءالداخليةوالأعضاء

بحراشف.مغطىالزواحفكلفيالجلدالجلد.

ومتواصلةمتداخلةحراشفذواتوالثعابينفالسحالي

التمساحياتحراشفتتجيمبينما،الجسمكلوتغص

وتملك.الصفائحتسمىمناطقفيوالتواتاراوالسلاحف

تسمىعظميةقطعاكذلكالسحاليوبعضالتمساحيات

تلكجلدفإنوعليهحراشفها.ضمنالجلديةالعظام

واقيا.درعايكونالزواحف

،العامفيعديدةمراتالزواحفمنينسبثثير

الجلديةالحراشفتحتجديدةحراشفتتكونحيث

حالةففى.القديمةالحراشفخلخلةإلىيقودمماالقديمة

أولأبالخطمالمحيطةالحراشفتتخلخلمتلا،الثعابين

تخلخلالذيالجلدالخلفإلىالثعبانيدفعوعندها

بعدثم.النباتاتأحدبساقأوبصخرةذلكعلىمستعينا

ذلكتاركاالقديمجلدهمنخارجاالثعبانيزحفذلك

جلدهاتطرحالسحاليمعظملكن.واحدةقطعةالجلد

فيتاكلالتمساحياتأما.كبيرةطوليةقطععلىالقديم

الجديد.الجلدتحتهليظهرتدريجياالقديمجلدها

للرأسداخليةدعامةالزواحفهيكليمثل.الهيكل

كتفعظمةالزواحفغالبيةولدى.والذيلوالجذع

القوساسممنهماكلعلىيطلقحوض،وعظمة

ليسالثعابينغالبيةولكن.ايلأرجلويدعمان،العظمي

السلاحفأقواستوجدكما،عظميةاقواسلديها

القفصداخلجميعاالأخرىالحيواناتبخلاف،العظمية

الطقةالعظميةوالفقراتالأضلاعوتكون.الصدري

السلاحف.لصدفةالداخلية

الرئتين،بوساطةالزواحفتتنفس.الداخليةالأعفاء

الجهازويتفاوت.فقطواحدةرئةالثعابينأنواعولبعض

الغذاءنوعحعسبالختلفةالزواحفأنواعفيالهضمي

تتغذىالتيالزواحففأنوأع.نوعكليتناولهالذي

معدةلديهاالبيضمثل،الحيوانيةالمنتجاتأوبالحيوانات

أما.الهيليةووحشالبواأصلةوتشمل،طويلومعىبسيطة

سحاليذلكفيبما،بالنباتاتتتغذىالتيالأنواع

التركيب.معقدةمعدةفلديها،البريةوالسلاحفالإجوانة

كبيرةلديهاالمعدةفعضلاتالختلفةالتمساحياتأنواعأما

قماإلىبهتتغذىالذياللحمتفتيتمنتمكنهاجدا،

جدا.صغيرة

الفم،فيتوجدغدةمنالسمالسامةالزواحفتنتج

علىاوللضحيةالدمويةالدورةعلىإماالسمذلكويؤثر

العصبي.جهازها

جيد.نظرالزواحفمعظملدى.الحسأعفاء

تلكأمامستدير،عينبؤبؤلديهانهاراتنشطالتيوالأنواع

يمكنالشقمثل،طوليعينبؤبؤفلديهاليلاتنشطالتي

السففتتفاوتناحيةمنأماالباهر.النورفيتماماإغلاقه

يستطئمعظمهالكنسمعها.قوةحيثمنالزواحف

غالبيةولدى.المنخفضةالطبقاتذاتالأصواتسماع

لكن،داخليةوأذنوسطىوأذنأذنيطبلالزواحف

سماعتستطيعولاوسطىأذنلديهاليسالثعابين
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بتصصس!تسمعلكنهاالهواء،فيالمحمولةالأصوات

.الارضعبرالمنبعثةالذبذبات

فيصغيرانتجويفانوالسحاليالثعابينمنكللدى

الحهواناتتلكتلتقط.جاكبسونعفويسميانالفمسقف

فيوتدخلماياالأرضومنالهواءمنجسيماتبألسنتها

اسبطخةالعضوذلكجدرانإنحيث،جاكبسونعضو

حيةولدلحط.الشمعلىالحيواناتتلكتعينحساسةبأنسجة

يوجدانتحويفينفيتوجدخاصةأعصابالخبيثةالوجرة

ذلكفي!بماللحرارةحساسةالأعصابوتلكا-لخطمقرب

علىتساعدهـاوالثد!اتالطيورأجساممنالمنبعثةالحرارة

.الحيواناتتلكمنطرائدهااصطياد

الزواحفعنمهمةحقائق

الدمذواتم!حيواناتالزواحى

حرارةدرحةلديهاليصأيالبارد

دبن+يربمج!34!ى*،ء؟!ء!ثكلث!!خشحرارةدرجةتتغيربل،ثابتة

!ع!!؟س+لم*ء/كادنج"!!"!"خ"سلح!ثل!حرارةدرحةحمسبجسمها

73!"كاءع-ثلم!يلأ*7!لأتستظل.فيهالموحودةالوسط

شء-لأ،!زر!ببوءظقلى،به!قىبرفي77،خالسهارحلالتنشطالتيالزواحص

ظلمصدرلأيباللجوءالحار

جسمها.حرارةدرجةلتخفيض

من!فالمتدا-خلةمسفصلةجلديةحراشف

الحراشف

منمتداخلةجلديةطبقةلديهاوالتعالينالسحالي:الزواحفجلد

طبقاتفذاتالأحرىالزواحفأما(،اليسرىالحراشص)الصورة

جسممقالماءتبحرممعهيللجلدوظيمةأهم.الحراشصمنمنفصلة

فيي!مشممهاوكتيرطويلةلفتراتماءبدونالزواحفتظهل.الحيوان

.الصحاري

منالعديدينسلخ.الانسلاخ

لآخرالقديمحلده)يغيرالزواحف

خلالعديدةمراتحديد(

عمدالقديمالجلدينخلع.العام

تحته.حديدةحراشفتكوين

القديمالسحالىجلدوينحلع

هوكماكبيرةقطعفىعسها

اليسار.إلىالصورةفيموضع

الحياةطرق

يطلقحيثجنسيا،الزواحفمعظمتتكاثرالتكاثر.

الأنثىفتحةداخل(الجنسيةالذكر)خلايانطافهالذكر

حيث،الداخليةالتناسليةأعضائهاإلىتقودالتيالتناسلية

الأنثى)خلايافالأنثىبيوالنطا!تتلكتلقحأوتخصب

الخصبةالبيوضوتنمو،الأنثىجسمداخل(التناسلية

.جديدةحيواناتلتخرج

الصغارليولدالربيعفصلفيالزواحفمعظمتتزاوج

وبحضوالتمساحياتالسلاحفوكل.الصيففصلفى

مغطىبيضاتضع)أىبياضةحيواناتوالثعابينالسحالي

المتحللةالنباتاتأكوامفيبيضهاالإناثوتضعبقشور(

مستديرعينبؤبؤ

!لا!ث!لأ!ك!ضمم!!ض

الشقمثلمستطيلع!بؤبؤ

إلىالزواكأفيالعينبؤبؤشكليشير.الزواحففيالبؤبؤشكل

ليليةالزواحفغالبيةالنهار.أوالليلخلالإماالحيواننشاطفترة

الضوءفيتمامااغلاقهيمكنالذيالشقمثل،طوليبؤبؤذاتالنشاط

غالبيةمستدير.لؤبؤفداتالنشاطنهاريةالزواحصأماالباهر،

.الألوانتمييزيستطيعوبعضهاحيد،ن!داتالزواحف

تشمل.البيضواضعةالزواحف

والسلاحصوالتماسيحالقاطورات

والتواتارا.والسحاليالثعابينوبعض

وأالمتآكلالخشبفيالبيضيوضع

والطينالنباتاتأوراقمنعشفي

.الأرضعلىأخرىأماكنوفي

المسبعثةالحرارةوأحياناالشمسوحرارة

إلىتؤديالعضويةالموادتحللمن

الميض.!قس

الضخمةالديناصوراتسادت.الزواحفأفمخمالديناصورات

مليون65حواليمنذانقرضتولكسها،السننلملايينالأرضكوكب

أحدأعلاهالصورة!يالموضحوالدبلودوكس!.مضتسنة

ماأضخموهو،م27حواليطولهويصلالنباتآكلةالديناصورات

.الأرضكوكبعلىالحيواناتم!عاش
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.الأرضعلىمكانأيممافيأوالأرضفيجحرداخلأو

طريقعنأوالشمسحرارةبوساطةالبيضحضانةوتتم

وصراخلالتىالنباتاتلتحللنتيجةالمنبعثةالحرارة

الثعابينوبعض.فقسهإلىيؤديمماالبيضأكوامها

الأنثىتحتفظحيثولودةبيوضةحيوأناتوالسحالي

وتخرججسمهاداخليفقسأنإلىالخصببالبيض

الثعابينمنجداالقليلأنكما،الخارجإلىالصغار

داخلمشيمةالانثىلدىأيولودةحيواناتوالسحالى

بالغذاءوتزودهمالأمبجسمالناميةالصغارتلصقجسمها

المشيمية.الثديياتفىيحدثمامثلتماما،الولادةحتى

الولودةوصغارالولودةالبيوضةالزواحفصغاروتولد

أحياء.

،بصغارهأوببيضهالزواحفمنجداالقليلويعتني

أنواعوبحضالطينوثعابينالأصلاتبحضإناثلكن

أنثىتحملكما،لحمايتهبيضهاحولتلتفالسقنقور

الماء.إلىفمهافىالفقسحديثةصغارهاالقاطور

الأخرىبالحيواناتالزواحفغالبيةتتغذىالغذاء.

كفريسة.وتلتهمهصيدهيمكنهاحيوانأيتصطادفهي

بينما،بالنباتاتأساساوالسلاحفالسحالىبعضوتتغذى

وأبعينهابحيواناتالزواحفمنأخرىأنواعتتغذى

الخريطةسلاحفتتغذىفمثلا.الحيوانيةالمنتجاتببعض

الإفريقيةالثعابينتتغذىبينما،العذبةالمياهوقواقعبمحار

الطيور.ببيضالبيضآكلة

وأواحدةدفعةوتلتهمهبغذائهاالسحافيمعظمتمسك

وتشلالتهامها،قبلفريستهاالتماسيحتغرقوقد،تمضغه

أماالتهامها.قبلبالسمافريستهاالسامةالزواحف

أنفاسيكتمفكلهاالجرذوثعبانالملكوالثعبانالأصلات

الزواحفتبقىوقد.وعصرهاحولهابالالتفاففريسته

لعدةالثعبانيتغذىلافقد.طويلةلفتراتغذاءدون

ضخمة.وجبةأكلهبعدأسابيع

الطيورالرئيسيةالزواحفأعداءتشمل.الحماية

الأعداءغالبيةويفترس.الأخرىوالزواحفوالثدييات

الزواحفأما.السنصغيرةأوالحجمصغيرةالزواحف

كلمنمأمنفىفهيالنموالمكتملةالحجمكبيرة

البشر.منمهاجميهاعداماالمهاجمين

،الطرقمنالعديدبوساطةأعداءهاالزواحفتتقي

لونيمتز!حيث،وقائيتلوينذاتالزواحففأغلب

معهايصعبلدرجة،فيهالموجودالوسطبلونالحيوان

السحالي،منالعديدفىالخاصيةتلكوتوجد.رؤشه

تغييرعلىالمقدرةلديهاالتىالأنولوسحاليالحرباءمثل

بينمافيه،الموجودةالوسطلونحعسبجسمهالون

فإذا.لتتجنبهممهاجميهاالأخرىالسحاليتخدع

ويظ!ظهرهعلىينقلبمثلاالخنزيرأنفثعبانهوجم

بعيدامهاجمهيذهبحتىميتكأنهتماماساكنا

العضبوساطةمهاجميهاالزواحفغالبيةوتقاتل

كائرة،جروحاالكبيرةالأنواعبعضتحدثوقد.والهرش

مؤلمةضرباتالكبيرةوالسحاليالتمساحياتتضربوقد

كما،السياطمثلتستعملها،التىالقويةبأذيالهاوخطرة

.الموتسامزاحفعضةتسببقد

فترةالزواحفتمضي(.الشتوي)البياتالسبات

بينشقوقفيأوالأرضداخلجحورفىالسبات

الزواحفوتاكلالجو.يدفأحتىهناكوتظلالصخور،

لهاتكونالشحممنطبقةلتكونالسباتقبلكثيرا

خلاله.للطاقةمصدرا

قدفإنهاالمداريةالمناطقفيتعيعشالتيالزواحفأما

السباتتسمىبالسباتشبيهةكمونفترةفيتدخل

.للجفافنتيجةالطعامندرةحالاتفيالصيفي

الزواحفارئقاء

البنسلفانيالعصرإلىالزواحفأقدمأحافيرتعود

ويختلف.خلتسنةمليون092إلى033منامتدالذي

الحيواناتمنسبقهامابيضعنالزواحفبيض

منتحميهوأغشيةسمكيةقشرةذوأنهفي)البرمائيات(

علىوضعإذأمثلاالبرمائياتبيضيجفبينما،الجفاف

أولهىالزواحفأنالعلماءبعضيعتقدوعليه.اليابسة

بالماء.صلةأيلهاليسالتيتمافاالبريةالحيوانات

الحياةحقبخلالالسائدةالحيواناتالزواحفكانت

36وحتىسنةمليون024منامتدتالتىالمتوسطة

تاريخمنالحقبةتلكعلىيطلقولذلك.خلتسنةمليون

آكلةالديناصورأتظهرتوقد،الزواح!عصرالأرض

أوائلفىالإطلاقعلىالزواحفأضخموهى،النباتات

التيالبراكيولممورسديناصوراتومنها،الحقبتلك

علىالأرضكوكبعلىعاشتحيواناتأضخمضمت

الشرسةتيرانوسورسديناصوراتأيضاوهناك.الإطلاق

وجهعلىعاشتالتياللحوماكلاتأضخموهىجدا

التيالأخرىالزوأحفوتضم.الإطلاقعلىالأرض

الأسماكشبيهةالزواحفالعهدذلكفيعاشت

الطيور.شبيهةوالزواحف

الحياةحقبأواخرفيالديناصوراتانقرضتوقد

لكنهمتمافا،انقراضهاأسبابالعلماءيدريولا،المتوسطة

الأرضبكوكبمرتالتيالمناخيةالتغيراتأنيعتقدون

النباتاتآكلةالديناصوراتغذاءندرةإلىأدتقد

الديناصوراتانقراضومع.انقراضهاإلىأدىمماالضخمة

اللحومآكلةالديناصوراتكذلكأنقرضت،النباتاتآكلة
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فيكذلاثالثديياتشاركتوربماتفترسها،كانتالتي

تلكببيضر!بتغذيهاوذلكالديناصوراتانقراض

.الحيوانات

الزوا.حف.أنواعمنهائلةأعدادانقرضتالقرونوعبر

م!غوفالزواحفأنواعمنتبقىمامستقبلفإنواليوم

الزا.اعيةللأراضيالمتزايدةالناسلحاجةوذلكبالخاطر،

لتلكالماسةالبشرحاجةتؤدي،وبالتالي،والسكنية

مماالطبي!جةالزواحفلبيئاتمتواصلتدميرإلىالأراضي

الإنواعابعضصيددفعوقد.الانقراضإلىيقودها

الانقم.اض.حافةعلىتصبحأنإليبيضهاوجمعالمتواصل

التي4الحماليعلىتعتمدالانواعهذهحياةفإنوعليه

.الأنواعتلكعلىوالافرادالحكوماتبعضتفرضها

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

زواحف

أيضا:انظربهما.الصلةذاتوالمقالاتالحية،السحاليانظر:

العذبةالمياهسلحفاةالبريةالسلحفاةالتمساح

فاحالقاطور،ئيةالماالسلحفاةالهنديالتمساح

سحلية،تاراالتوا

صلةذاتأخرىمقالات

مباتلىاصورينالداحفورةلأا

علم،الزواحفالباردالدمحيوان

فروعمنفرعايعدالزواحفعلم-.الزوا!حص،

.بات3والبرما،الزواحفبدراسةيختص،الحيوانعلم

ع+،،ىءأءلم"3اليونانيةالكلمةمن،الزواحفاسمويأتي

بعض،الزواحفعلماءويدرس.الزاحفالشيءومعناها

والتما/صيح،،والسحالى،الأفاعىمثل،الحيوانات

فيالزواصتعلماءشاركوقد.والسمندل،والضفادع

البيئة،علمومنهاالأحياء،علممنالمهمةالمجالاتمنكثير

.الحيوانوسلوك

الزواحف.بمالبرمائيات:أيضاانظر

الطائرةالزواحفمنمجموعةالمجئحةاكوا!حص

حوألىمنذالوسيطالدهرحقبةفيعاشتوقد،المنقرضة

.قارةكلافيأحافيرهاووجدت.سنةمليون63إلى012

هماالمجن!،الزواحفمنرئيسياننوعانهناككان

أولأ،الرامفورينشويد.نشأت.وبتيروداكتيلرامفورينشويد

اشتملتوقد.طويلوذيلورقبةقصيروجهلهاكانفقد

فيكازتالتيالمجنحةالزواحفأصغرعلىالمجموعةهذه

تقريبا.العصافيرحجم

تقدماأكثركانتفقدالبتيروداكتيلمجموعةأما

تكونوتكاد،ورقبةطويلوجهلهاوكان.الحجمومختلفة

يمكسسفوررأ

المنقرضة.الطائرةالزواحفمنالمجنحةالزواحف

فلهكبير،مجنحزاحفوهو،البتيرانودونوأماذيل.بلا

معروفطائرحيوانأكبروكان.رأسهمؤخرةعلىعرف

تتراوحجناحيهطرفيبينالمسافةوكانتالبتيروداكتيل،هو

.ام2و11بين

الزواحفأنالخبراءاعتقدالأزمانمنزمنوفى

أجنحتهااستخدمتوقد،الطيرانتحسنتكنلمالمجنحة

المجنحةالزواحفأنالانالعلماءمعظمويرى.فقطللتزلق

وأسفل.أعلىإلىأجنحتهابتحريكالطرانتحسنكانت

التيهيفقطالمتخصصةالكبيرةالأشكالبعضأنويبدو

وكانت.عامةبصفةوالتزلقللتحليقملائمةكانت

كلنهايةمنبرزتوقد،مجوفةعظامالمجنحةللزوأحف

وقد.طويلرالغوأصبعبمخالبأصابعثلاثةأماميطرف

إلىالجسمجانبمنامتدغشاءعلىجناحكلاحتوى

تقيهمتوازيةرفيعةأليافالجناحوعلى.الرالغالأصبعرأس

يحميفروالمجنحالزاحفجسمغطىوربما،التمزقمن

الزواحفكانتوربما.جسمهحرارةفقدمنالحيوان

لمولكنها،الخلفيةأرجلهاعلىالجريعلىقادرةالمجنحة

ذلك.فيبارعةتكن

،أخرىحيواناتتقتاتالمجنحةالزواحفوكانت

بعضأما.الحشراتتأكلالصغيرةالأشكالكانتوربما

والسحالىبالسمكتتغذىفإنهاالكبيرةالمجنحةالزواحف

(.فقريبعمود)حيواناتصغيرةوفقاريات

التاريخ.قبلماحيوانأيضئا:انظر

الزواحف،انظر:.علم،والبرمائياتالزواحص

علم.
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قبلالرالغالقرنشيعاشصينيفيلسوفروالجثري

تطورفيللغايةمهمةمكانةولاوزيهوويحتلالميلاد،

يكونأنالمحتملومن.الطاويةبالفلسفةالمسمماةالطسفة

زوانجتزيعليهأطلقكتابمنأجزاءكتبقدزوانجتزي

يجعلانفإنهما،الخياليوأسلوبهالكتابأما.باسمهسمي

عاون.الصينيالأدبفيالإبداعيةالأعمالأشهراحدمنه

فرعوتش!جلصياغةفيكذلكزوانجتزيالكتابهذا

الزينة.مذهبالمسمىالبوذية

نأوقوامه،الصوفيالمدهبزوانجتزيكتابيلقن

يطلقمحددغيرانسجامفيمعاتنسابالألغسياءجميع

نأعلىالناسالكتابهذاويحث.الويقأيالطاوعليه

لوحتىالجبريةالتغيراتويتقبلواوهدوءتلقائيةفييعيشوا

محبيلوعلى.نفسهالموتهىالجبريةالتغيراتهذهكانت

لييتسنى"!كيف:الفقراتإحدىفييتساءلفإنه،المثال

البيت،عنالضلاليشبهمغايرأمرللموتبغضيأنإدراك

"!.؟للعودةسبيلاأعرفأعدفلمصغيرطفلوأنا

.لاوريبمالطاوية:أيضاانظر

الفرنسي.بالجيعشالمشاةسلاحجنوداكواويور

إلىتنتميالتيزواواقبيلةأسممنمشتقةزواويوكلمة

جندحيثالجزائر،شرقيالساحليةبالمنطقةالقبائليينالبربر

حارب.أم083عامالزوأويينمرةلأولالفرنسيون

شماليفيالمستقلةالفرنسيةالقواتبجانبالزواويون

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربإبانإفريقيا

أطلقمجموعةأثالثانابليوننظم،أم086عاموفي

الولاياتحمايةأحلمناببويينالزواوييناسمعليها

.أم871عامسرحتأنهاإلاأمماثوليكية،اللكنيسةالخاضعة

بتغييرمصحوبايكونللرياحمفاجئارتفاعاكويعة

وأوالبردبالمطرمصحولةتكونوقداتحاهها،فيشديد

كتلةتقدمالزوبعةفيوالسبب.الأحيانبعضفيبالثلج

.بشدةالدافئالهواءأمامهاتدفعالباردالهواءمن

.إعصار،التورناد:أيضانظرا

وريثةزوجعلىيطلقاسمالحاكمةالملكةروج

أحرش،اميراثبحة!الملكلابنةتقرالتيالبلادفىالعرش

تسفالتيأسدولاومن.ملكلقبزوجهاولايكتمسب

وهولندا.والدنماركبريطانياملكةبوصفهابالحكمللمرأة

واللائيكل!ل!النبينساءهنعليهممرالئبيزو!جات

النبي):تعالىلقولهالمؤمنينأمهاتالكريمالقرانسماهن

:الأحزاب!أمهاتهموأزواجهأنفسهممنبالمؤمنينأولى

المؤمنين.أممنهنالواحدةعلىويطلق.6

بعدتزوخ!!وم!الرسولأنالمصادربعضتذكر

الرسولأنالمعلومومن.زوجةعشرةبإحدىخديجة

حياتها،فيعليهايتزوجفلم،خديجةعلىيعددلمعث!رر

.الحزنبعامطالبوأبوهيفيهماتتالذيالعاموسمي

ومارية،خديجةغيرنسائهمنأولاداالرسوليعقبولم

كنلأنهنأولادعائشةعدافيمانسائهلأكثروكان

قبله.متزوجات

صلإلهش!زوجاته

أول.هـ.ق68لمنةولدتخويلد.بنتخديجة

بعثتهقبلالزواجهذاوكانالنساء.منالرسولتزوجمن

خمسا!لا!عمرهو!ن،أربحونوعمرهاتزوجهاعثه!.

منها:!ل!أولاده.ماشطحتىعليهايتزوجلم.وعشرين

تعتبر.وفاطمةكلثوموأمورقيةوزينبوعبداللهالقاسم

أنجباللتينالوحيدتينالزوجتينالقبطيةوماريةخديجة

الذيإبراهيمماريةمنفأنجبعفممربماط!رسولمنهما

خديجةتوفيتعديهصقي.اللهرسولعليهوحزنصغيرامات

وستونخم!م!وعمرهابمكة!شواتبثلاثالهجرةقبل

عاما.

واسمها.مكةنساءفضلياتمن.زمعةبنتسودة

تزوجها.شمسعبدبنقيسبنزمعةبنتسودة

بثلاثالهجرةقبلبمكةخديجةوفاةبعدالرسول

لهاعمابنمنالرسولقبلمتزوجةكانت.مشوات

نزلتالحجابآيةأنويذكرعمرو.بنانالس!يدعى

هـ،55ءهـوقيل4سنةشوالفيتوفيت.سودةفي

منها.أشسولينجبولم

عقد.هـ.ق8سنةبمكةولدتبكر.أبيبنتعائشة

بعضتذكركما-زمعةبنتوسودةهيالرسولعليها

وأجلبسودةدخلكل!ل!أنهإلاواحد،عامفي-المصادر

نساءبينالوحيدةوهي.حينذاكمشهالصغربعائشةدخوله

توفيت!وم!.منهتنجبلمبكرأ.تزوجهاالتي!لإيهالرسول

بالمدينة.بالبقيعهـودفنت58هـأو05سنة

وإحسائابراالنبينعساءأكثر.خزيمةبنتزينب

حفصة،قبلظ!عدالرسولتزوجها.بمكةولدتبالفقراء.

عبيدةزوجةوكانتحفصةبعدأنهاالمصادربعضوتذكر

!س*الرسولمعتدملمبدر.غزوةشهداءأحدالحارثابن

!هس!.منهتنجبهـولم4هـأو3مشةماتتبلطويلا

.سنواتبخمسالبعثةقبلولدتعمر.بنتحفصة

يومئذوعمرهابدرغزوةمنعودتهبعدكلريدالنبيتزوجها

)أوخزامةبنلخنيسزوجةدلكقبلكانت.عشرون

هـأو41سنةوماتت!!دالرسولمنهاينجبلمحزافة(.

بالمدينة.هـودفنت27هـوقيل45
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بنتأميمةظةاي!الرسولعمةابنة.جحشبنتزينب

بنلز.ندزوجةالرسولمنزواجهاقبلكانت.عبدالمطلب

بتمالميقهاوتعالىتباركالحقأمره(.اللهرمسول)مولىطرثة

وءطنت،التبنيعدممبدأليقرمنهاهووزواجهزيدمن

دونمن!يهن!الرسولمنزوجهاالذيهواللهبأنتفخر

سنةبالمدينآبالبقيعودفنتاعدطمنهاينجبلم.نسائهبقية

ءمداللهزوجةكانت.أميةأبيبنتهندهى.سلمةأم02

بعدالرسوإ،تزوجهاك!!،الرسولعمةابنعبدالأسد،ابن

شينبوفاةعقبوتزوجهاأحدغزوةفيزوجهاماتأن

!دعىابنالأولزوجهامنلهاكانهـ.4سنةخزيمةبنت

وفىهـ-61سنةتوفيت.الرسولمنهاينجبلم.سلمة

هـ.06أخرىوفي26رواية

سلمينالمىأيديفيأسيرةوقعت.الحارثبنتجويرية

ز!جهاعنهامات.المصطلقبنيغزوةبعد(يمين)ملك

بعدالرسو)طوتزوجها،الجزوةنفسفيصفوانبنمسافع

بنينساءبقيةعلىوبركةخيرازواجهاوكانأعتقها.أن

الرسولينجبولمالغزوةهذهفيأسرناللائيالمصطلق

هـ.05سنةهـوقيل65سنةوتوفيتمنها

أكضيربنيسيدأبوها.أخطببنحييبنتصفية

زوجةقبلهكانتض!ل!!.الرسولتزوجها(يهودية)قبيلة

الربيعبنلكنانةثمفطلقهاالقرظيمشكمبنلسلام

وماتتع!سطمنهاينجبلمخيبر.يومماتالذيالنضري

هـ.25أخرىهـوفي36روأيةهـوفي05سنة

جهاتزأ.حبيبةبأمتشتهر.سمانأبىبنترملة

زوجهاتنصرأنهـبعد7سنةوقيلهـ.4مشةالرسول

أبوها.الإسلامعلىهيوثبتتوماتجحشبنعبدالله

توفيت.الرسولمنهاينجبلم.حرببنسفيانأبو

هـ.51وقيل.هـبالشام42هـأو44سنةبالمدينة

عمروبنلمسعودزوجةكانت.الحارثبنتميمونة

ؤتوفيعبدالعزىبنرهمأباتزوجتثمففارقهاالثقفي

فيعذقىالرسولمنعبدالمطلببنالعباسزوجهاعنها.

قربسرفيدعىبمكانهـ،7سنةبمكةالقضاءعمرة

سنةتوفيتطعدس!.الرسولزوجاتآخروكانت.التنعيم

نزلتالتيالمرأةإنهاقيل:هـ.66و93و61هـوقيل51

أرادإإطللنبينفسهاوهبتإنمؤمنةوامرأة)الايةفيها

!.المؤمنيز،..دونمنلكخالصةيستنكحهاأنالنبي

.ء.:الأحزاب

امرأة4القبطيةشمعونبنتماريةاسمها.القبطيةممارية

هدايامعاللهرسولإلىالمقوقسأهداهامصر،قبطمن

بملكيطؤهاك!لدالرسولكانهـ،7سنةكثيرةأخرى

عليهوحزنصغيراماتالذيإبراهيملهوأنجبتاليمين

اللهر!سولتزوجهاثمماريةأسلمت.شديداحزناالرسول

هـ.16سنةعمرخلافةفيتوفيتعثه!ر.

زوجاتهوتعددالرسول

أسبابهومعرفةحولهالحديثبكثرةالموضوعهذاحظي

منطقيةعميقةدرأساتحولهوبنيت،ودواعيهودوافعه

يتخذأن-عبثا-حاولالذيالاممتشراقيالفكربخلاف

.الإسلامنبيمحمدفيللتشكيكمدعاةالقضيةهذهمن

لمعد!الرسصلأنالصحيحالإسلامىالفكروخلاصة

حاجتهوقضاءفيهوالرغبةالزواجلمجردزيجةيتزوج

الأسبابتوزعتبل-هذاعنترفع-النفسيةأوالجسدية

كباروبينبينهوالمودةالعلاقةأواصرتقويةفيرغبةبينما

البكرالعذراءعائشةفتزوج،معهمالحرجورفعالصحابة

للرسولالملازمالمرافقالصديقالصديقوهوبكرأبيبنت

نأيجدالرسولمععائشةلسيرةالمتتبعفإنوبالفعلدائما.

وزواجهبعائشةالرسولزواجفيتحقققدالهدفهذا

يديهاعلىجرتعائشةأنعنفضلأبحفصة،أيضا

وفيالمسلمةالمرأةفيكثيرةأحكاملتشريعكثيرةأسباب

اللهرضيعمرمعالأمروهكذاظ!س!.بالرسولأبيهاعلاقة

البابجعلمماحفصةبابنتهكل!!هالرسولتزوجعندماعنه

بيتإلىللدخولالجليلينالصحابيينهذينأماممفتوحا

وقت.أيفيدائماالرسول

فيالرغبةالرسولزوجاتلتعددالأخرىالدواعيمن

ذاتماقريةأوماقبيلةمعبالتوادالمسلمينشموكةتقوية

أن-الحهبإذن-للنبيلابدفكان،ورجالوعتادوقوةشموكة

للإسلاميكسبهاحتىالكبيرةالقويةالعائلاتبعضيصاهر

وبينبينكبميجعلأنالله!سمى)هدايةبعدبهااللهويعزه

الاخرىالدواعيومن7.:الممتحنة!مودةمنهمعاديتمالذين

اللائيالسباياالنساءبعضمعوكرمهالرسولخلقأيضا:

سيدالحارثبنتجويريةومنهنالمسلمينأسرفيوقعن

أسرفيوقعتالتيخزاعةقبيلةمنوهي،المصطلقبني

ويعتقها،تؤديهمالعلىكاتبهاالذيقيمم!بنثابت

رسولالشفقةفأخذتعلب،الرسولعلىالأمرفعرضت

تطييباويتزوجهاعنهايؤديأنعليهافعرضظ!ولالله

كانالذيوالعداءوالكراهيةالقلوبلحفيظةوإزالةلقلبها

عليهمالمسلمينانتصاربعدالمصطلقبنيصدرفيمازال

خيراجويريةمنلجطالرسولزواخفكان.نسائهموسبي

علىالمسلمونوقام،جميعهمالمصطلقبنيعلىوبركة

وقالوا:المصطلقبنينساءبقيةسراحبإطلاق-الفور

لهذاوبركةتكريماسراحهنوأطلقوا"اللهرسول"أصهار

فيمضطرمةكانتالتيالثورةهدأتوبالفعلالزوأج،

المصطلق.بنيرجالقلوب
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منهاض!!الرسولوزواججحعقبنتزينبقصةأما

تباركالحقيبطللكيإليهبالوحىصراحةلهاللهبأمرفكان

المتبنينتسميةيقرولكى،التبنيعادةالزواجبهذاوتعالى

زيدمنطلقتأنبعدزينبالرسولتزوج.ابائهمبأس!اء

يطلقونالناسوكان،وخادمهاللهرسولمولىطرفبن

يكنلمك!م!الرسولتزوجهافلمامحمد،بنزيدعليه

هناومنابنهامرأةالرجليتزوجكيفإذيذكر،تبنهناك

عليهوأنعمتعليهاللهأنعمللذيتقول!اذ)القرآنيقول

مبدلهاللهمانفسكفيولخفياللهواتقزوجكعليكأمسك

وطرامنهازيدقضىفلماتخشاهأنأحقواللهالناسولخشى

أزواجفيحرجالمؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكها

مفعولا!اللهأمروكان،وطرامنهنقضواإذاأدعيائهم

العربعندالتبنىعادةأبطلتالزواجوبهذا37.:الأحزاب

الزواجولهذا.زينبمنالرسولبزواجحقيقياعملياإبطالأ

كيفإذ،الناسبينالمساوأةمنهاذلكغيرأخرىدواع

خادمه.امرأةالرسوليتزوج

رأفةعدبالنبىزوجاتلتعددالأخرىالدواعيمن

مأمثلوالمأوىوالزوجالأبفقدتمنعلىوحنوهقلبه

نأورفضتالحبشةفيمعهاوهوزوجهاتنصرالتىحبيبة

منلهايكنولم(آنذاك)المشركسفيانأبىلأبيهاتعود

ا!هرسولأمرهافبلغعليهايحنووالدأوشريكأومأوى

ومهرها(المسلم)الحاكمالحبشةملكالنجاشىمنفطلبها

.فترةبعدالمدينةفطإليهوعادتوتزوجهاديناربأربعمائة

موسوعتهفىشلبىأحمدالدكتوريقولوبالجملة

الرسولتزوجهنزوجات"وهناكالإسلاميالتاريخ

أزواجهن،فقدنأنبعدبمطالبهنوليتكفللحمايتهن

نفعسهلهنفاتسعتيعولهنمنلهنوليسوأصبحن

أولىزمعةبنتسودةهؤلاءومن،بيتهواتسئلهنالكريمة

وكانخزيمةبنتوزينبخديجةالسيدةبعدزوجاته

سلمة()أمأميةأبيبنتوهندبدرغزوةشهداءمنزوجها

عننبحثذهبناإذاوهكذاأحد.شهداءمنزوجهاوكان

سببامنهاكلفينجدواحدةواحدةالرسولزواجحالات

".بالغةحكمةمنهاولكلكريما

المودموعةفيعلةذاتمقالات

المؤمينأم،حيىبنتصفيةالمؤمينأم،الحارتبنتجويرية

المؤمينأمبكر،أبيبتعائشةالمؤبرأمعمر،بنتحفصة

المؤمينأم،القبطيةمارياالمؤمنيرأمحويلد،بنتخديجة

طونمحمدالمؤسينأم،سفيانأبيبنترملة

الإسلام!ىالمرأةحارتةلنزيد

المؤمميرأم،ا!رتلتميمولةالمؤمنينأمجحمق،لنتزيب

المؤمنيرأم،أميةأبيبتهندالمؤمنينأم،خزيمةبستزينب

المؤمينأم،زمعةبنتسودة

شكسبير،أنظر:.المرحاتوددسورروجات

.فولستافبموليم

سريع،بمحركزورقالسريعالبخاريالزورق

الحجربهايتحركالتينفسهابالطريقةالماءعلىينزلق

الزورقهذاقاعتصميمتموقدالماء.سطحعلىالمستوي

نأإلى،سرعتهزادتكلماالزورقجسميرفعبحيث

الزورققاعشكلأنكماالماء.سطحعلىالزورقيستوي

دامماالسطحعلىوإبقائهالزورقبر!الماءلضغطيسمح

القاعيكونأنيجبالسببولهذا.بسرعةيتحرك

الزوارقمنأنواعوهناكما.حدإلىمقوساأومسطحا

وبعضهاواحد،سطحذاقاعيايكونالسريعةالبخارية

أكثر.أومنفصلينقاعينذايكونالاخر

اسمالسباقاتفيتشتركالتىالزوارقعلىويطلق

التيالزورقمنالوحيدةوالأجزاءالثلاثالنقاطزوارق

وأالمنصةهيالقصوىبالسرعةتحركهأثناءالماءتلمس

.والرفاصالزورقهيكلجانبيعلىالموجودةالزعنفة

البخارية.القواربسباق:أيضاانظر

دتحريكيستخدمصغيرقويقاربالسحبرور!

السحب.زورقأوالساحبأيضايسمى.الكبيرةالسفن

وفيوالقنوأتوالأنهارالبحارفىالسحبزوارقتعمل

وأالديزلأوالبخار،بطاقةوتتحركوالموانئالأخاديد

السحبزوارقوتستطيع.الكهربائية-الديزلمحركات

سفنأوالكبرىالمحيطسفنسحبالموانئفيالمستخدمة

المغادرةأوالداخلةالسفنأنواعجميعتساعدكماالشحن

الجانبمنأوالأماممنالسحبوتستطعالرسو.لأماكن

الخلف.منالدفعأو

م7وه02حواليبينالسحبزورقطولويتراوح

كيلوا005.6-أو005بينمحركاتهقدرةوتتراوح

المحيطاتفيتعملالتيهيالزوارقهذهواكبر.واط

تقومالبحار.عرضفيتساعدهاأوالسفنتنقذوالتى

والأنهارالدأخليةالبحيراتفيالمستخدمةالسحبزوارق

بالبضائعالمحملةالطويلةالبرجمراكبد!أوبسحب

منأكثردفعالحديثةالسحبزوارقتستطيع.الثقيلة

سريعا.برجاأربعين

)نبذةالزوارقركوبانظر:.الشجريالزورق

)صورة(.السفينة(بمتاريخية

وسريعة،صغيرةحربيةسفينةالصواريحرورو

وتستخدمالعدو.سفنلمهاجمةموجهةصواريختحمل

لأغراضالزوارقهذهالبلدانمنكثيرفىالبحريةأسلحة
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كروي

مدفع

عيار(
ريغ!هـوا

وورسعاتالماءسطح!وقبخفةالمروريمكنهطائرصاروخىزورق

وقتة!صواريخثمانيةقدرهماإطلاقإمكالهفيأنكما.عالية

واحد.

ولادفاع،الساحليةوالمياهالضيقةالبحارفيالدوريات

عنها.

ولها01م06و52بينالصواريخزوارقأطوالتتراوح

ويمكنها.الغازيةبالتوربيناتأو،بالديزلتعملمحركات

الساعة،فيبحرياميلا/عقدة04تبلغبعسرعاتالانتقال

وخينصا)بينيتراوحالصواريخمنعدداوتحملأكثر.أو

/طلاقويمكن.موجهةصواريخوثمانيةموجهين

نأء!ا.كمأ..تبلغمسافاتإلىبدقةصواريخها

يكونقدأوالطلقاتسريعواحدامدفعاالصواريخعلزوارق

احسفنواالطائراتضدتستخدمهامدفعمنأكثرلها

ملم7دإالمدافعهذهمواسيرأعيرةوتبلغ.المهاجمةالصغيرة

أقصى.كحد

السوفييتية،البحريةبوساطةصواريخزوارقأولبنيت

اطيلألىوتستخدم.ام589فيللخدمةأدخلتهاالتي

الص!واريخزوارقمنشهرةالأكثرالنوعينأخرىعديدة

ا!لمحربثناءوأوكومار.،وساأوهمابقا()ساالسوفييتية

المصريةاالبحريةاستخدمتأم679عامالإسرائيليةالعربية

إسرائيلية.مدمرةلإغراقكومارفئةمنالصواريخزوارق

أربعةأطلقتاعندماقاعدتهافيالمصريةالزوارقوكانت

عن!صم02تبعدكانتالتيالمدمرةعلىصواريخ

أخرىوعملياتهذهالإغراقعمليةوعقب.الساحل

فيالأخرىالدولشرعت،الصنعسوفييتيةسفنبوساطة

الصواريخ.زوارقتطوير

اظلإقهاعندأجسامهاترتفعالصواريخزوارقبعض

انزلاقأسطحبوساطةس!إلماء،فوقعاليةبسرعات

بمحركاتالزلاقةالزوارقهذهوتعمل.القاعتحتمائي

ءعندماغازيةوبتوربيناتالماء،داخلتكونعندماديزل

الماء.سطحفوقتكون

)سفنالسفينةانظر:.الألواحالمتراكبالزورق

(.الفايكنج

-ا)988كوسمافلاديمير،زوريكين

كان،روسيأصلمنأمريكيفيزيائىعالمأم(.829

منالكثيرفىالفضلإليهويرجعللإلكترونياتمهندسا

الراديوذلكفىبما،الإلكترونياتعلومفيالتقدمنواحي

الإلكتروني.والمجهروالتلفاز

تعلمهوبعدأم،919عامالمتحدةالولاياتإلىسافر

قسمفيام029عامللعملاتجه،بالإنجليزيةالتحدث

بتسبيرجفيإلكتريكوستنجهاوسبمؤسسةالمذياعأنابيب

.ام269عامالدكتوراهدرجةنالحيثبنسلفانيا،بولاية

الإشرافزوريكينتولى،وستنجهاوسمؤسسةوفي

آلةتطويرفيليعاونوهالشبانالمهندسينمنمجموعةعلى

أهميةأعمالهأكثرأماالتصوير.وصمامالتلفازيةالتصوير

الخزنةالتلفازيةالتصويرالةتطويرفهيهناك

يحولإلكترونيكاميراصماموهى)الإيكونوسكوب(

كإشارةبثهايمكنإلكترونيةإشارأتإلىالبصريةالصور

راديوية.موجاتإلىتتحولأنبعدمتلفزة

تطويرعنتامةمسؤوليةمسؤولأأيضازوريكينوكان

الإلكتروني.المجهر:انظر.الإلكترونيالمجهر

لأبحاثمديرأزوريكينأصبحأم929عاموفي

عليهاويطلقالأمريكيةالراديوشركةفىالإلكترونيات

لرئيسنائباترقيتهوتمت)ول.ح.*(.أيه.سيار.شركةالان

.ام479عامفيالشركة

فيوتخرجبروسيا،ميوروممدينةفىزوريكينولد

علىحصلأم،219عاموفي.للتقنيةبتروغرادمعهد

باريسإلىسافرثم،الكهربائيةالهندسةفيعلميةدرجة

الفيزيائيالعالممعالسينيةالأشعةعلىأبحاثاعملحيث

روسياإلىعودتهقبيلوذلكفرنساكليةفيلانجيفينبول

.أم419عام

.الإلكترونيات:أيضاأنظر

الشفوية.الفصيلةمن،الخضرةدائمةشمجيرةاكولمحة

الزوفة.الجنوبيةأوروباهوالنباتلهذاالأصلىوالموطن

03مابينارتفاعهايتراوحمربعةخشنةساقذات

هذامنالخضراءوالأجزاءالأزهارأنكما.سم06و

مايوماالناسوكان.لاذعومذاققويةرائحةذاتالنبات

ولكنهمأيضا.للأطعمةوبهارادواءالنباتهذايستخدمون

ولم،حدةالأخفالطعميفضلونالحاضرالوقتفي

الزرقاءبأزهارهالنباتهذايتميزبهارا.يستخدمونهيعودوا

بمثابةالنباتهذاالبستانيونويستخدم،الأرجوانية
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لزوفةا

والحدايت.الخضراءالمروجحدودعلىتزرعشمجيرات

النحل.ويجرشها

كونستانتينوفيتشجورجي،زوكوف

أصبح،الروسيالجيشضباطأحدام؟.6-749)698

-1)939الثانيةالعالميةالحربإبانسوفييتياعسكريابطلا

ما419فيموسكوعنالدفاعبتنطمقامأم(.459

عام!متالينجرادفياسموفييتيالنصريديهعلىوتحقق

برلينعلىاستولتالتىالسوفييتيةالقواتقاد.أم429

رتبةإلىزوكوفرقيأم439عاموفي.أم459عام

السوفييتي.الجيشفىعسكريةرتبةأرفعوهيمشير،

جوزيفالسوفييتىالرئيسكان،الحربأعقابوفي

مناصبإليهفألصشد،زوكوفشعبيةمنيخشىممتالين

إلىزوكوففرقي،أم539عامستالينتوفي.صغرى

الزعيمزوكوفوساعد.أم9هءعامالدفاعوزيرمنصب

الشيوعىالحزبداخلسلطاتهزيادةفيخروتشوفنيكيتا

.أم579عام

الدائمةالتنفيذيةاللجنةفيعضوازوكوفعينكما

حاكمة،سوفييتيةهيئةأرفعيعدالذيالسياسىللمكتب

زوكوفولد.نفسهالعامفىالعلياوظائفهمنعزلأنهغير

الحربفيوشاركموسكو،منبالقربستريلكوفكا،في

الأولى.العالمية

نرنسي.روائي(.م2091-0481)إميلرولا،

بارزشمكلوهو،الأدبفيالطيعيالمذهبمؤسسيعد

التامئكلشر.القرنأواخرفيفرنسافيالأدبأشكالمن

وحياتهكتاباتهأظهرتيراها.كانكماالحياةزولاوصف

بالعدالة.وإحساسهوذكائهشجاعتهمدى

(ام)898اتهمإتىالمفتوحزولاخطابساعد

الفرنسيالجيحقفىيهوديضابطمحاكمةإعادةعلى

زولانزحوقد.بالتجسساتهمالذيدريفوسألفرداسمه

لدورهقوميابطلاذلكبعدعدلكنه،عاملمدةإنجلتراإلى

الناسبقبوليفوزأنزولاحاولوقد.القضيةتلكفي

معاختلفواالذينالانطباعيينوالرسامينمانيهإدواردللفنان

حينئذ.المنتشرةالفنيةالتقاليد

حياتهوبدأ،باريسالفرنسيةالعاصمةفيزولاولد

عشر.التاميعالقرنمنالستينياتفيوروأئياصحفياالفنية

روايةهيواستحسانهمالناستقديرنالتلهروايةوأول

الروائيةسلسلتهكتابةزولابدأام(.)867راكانتيريز

الفرنسيةالحرببعدماكار-روجونعائلةالطويلة

الروائيةمجموعتهزود.ام087عامنشبتالتىالبروسية

فيلعائلةوالاجتماعيالطبيعى"التاريخهوفرعيبعنوان

المجموعةمنروايةكلوتصف".الثانيةالإمبراطورية

روجونعائلةأفرادأحدمغامراتروايةعشرينمنالمكونة

حرفةأومختلفةمهنةروايةكلوتعالج،العديدينماكار-

بعينها.اجتحاعيةطبقةأومعينة

قلبوهىزولامجموعةمنالثالثةالروايةوتعطى

بالحياةمفعمةصورة،ام873عامألفهاالتي،باريس

محلروايةوترسم.باريسفىالرئيسيةالتسوقلأماكن

الخمورشربلاثارمرعبةصورةام()877المسكرات

ناناالأدبيعملهويقدبم.باريسفيالصناعةعمالعلى

تسببوقد،الاخرىوالرذأئلالبغاءعندراسةأم(088)

التيجيرمنالروايةتعدوربما.نشرهتمعندمافضيحةفي

أفضلوربمارواياتهأفضلأم،885عامزولانشرها

.الإطلاقعلىالمناجمعمالحياةتناولتاقياروايات

هزيمةأم،298عامنشرهاالتيالارتطامروايتهتصور

.ام087عامفيألمانيايدعلىفرنسا

المدرعليهاأطلقأخرىروائيةمجموعةزولاكتب

المشاكلبعضالروائيةالمجموعةهذهوتتناول.الثلاث

مجموعتهمنينتهىأنقبلماتوقد.والاجتماعيةالدينية

الجديد.العهدمنالأولىالأربعةالكتبالثالتة

كتابتهفيالعلميالألمحلوبيطخقأنزولاحاول

روجونالروائيةمجموعتهأنيرىكانوقد.الروائية

علىوالبيئيةالوراثيةالعواملتأثيراتبينتقدماكار

ضعيف،زولالأعمالالعل!الأساسنومبن.المجتمع

فائقين،وحذقبمهارةالتسجيليالأسلوباستخدمقدفإنه

الحياةجوانبلختلفحيةنماذجتمثلرواياتهولاتزال

.أم098و0186عاميبينالفرنسية
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ةالواس!زولارواياتمنروايةأيعلىويغلب

ويعد،جيرمنالروايتهفيالمنجممثلما،رمزالانتشار

الوصفية،الكتابةفيبرعلكنهما،نوعاصعبازولاأسلوب

ينقصماوغالبا.الناسحشودوصفحينخصوصا

تؤديلكنها،المركبةالشخصياتعناصرزولاشخصيات

.والهدمالموتصراعاتفيبالنشاطالمفعمدورها

فيهايدأؤحالتيالنقديةالأعمالمنالعديدزولاكتب

ام(،)089/التجريبيةالرواية:مثل،الطبيعيالمذهبعن

فيالطبي!كطالمذهبام(،)881الطبيعيونالروائيون

أم(.881)المسرح

ألفرد.،دريفوس،المدرسة،الطبيعيةأيضا:انظر

الرئيسيةالشعوبأحدالزودوقبيدة.قييلةالزولو،

لمممبعةنحوويعيش.إفريقياقارةفيالبانتوبلغةالناطقة

فيالواقعناتالإقليمفىالزولوقبيلةمننسمةملايين

الجوساعاتأكبرالزولوقبيلةوتعدإفريقيا.جنوبجمهورية

المناطقفيأغلبهاويعيمقإفريقيا.جنوبفياللغوية

)بلادأيكوازولوفيفيعيشونالاخرونأما،الحضرية

صكومةلهمخصصتهالذيالقوميالوطنوهيالزولو(

فىوالىودالزولوقبيلةالحكومةأخضعت.إفريقياجنوب

ا)تفرقةانظر:.العنصريةالتفرقةلسياسةإفريقياجنوب

أفريقيا.جنوبفيالعنصرية

هناككازا،الميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعوفي

منسل!طةإلىبلادهقادشاكااسمهالزولومنملك

أصطدهـقبيلة،ام838عاموفى.العسكريةالفتوحات

عليهمأطلقالذينالغزاةالهولنديينمإلمستعمرينالزولو

اممفشمرهاحتىمستقلةالزولوقبيلة.وبقيتالبويرلفظ

.أم987عامالبريطانيون

الزولوقبيلةأفرادكان،البريطانيالاستعماروقبل

أبقار،ورعاةوجنوداالحديدصناعةفيوعمالفلاحين

مصمنوعةالشكلمخروطيةبيوتفييعيشونوكانوا

تلكيصفو!،وكانوا،والقشالقصبمنجميلةبطريقة

ملكلهمأكانكما،القرىمنهاليشكلوادوائرفىالبيوت

جيدا.تنظيمامنظموجيشونفوذسطوةذو

أحدباعتبار!االزوجاتتعددعلىالزولواعتاد

منالوا-خدالرجلبزواجيقضيماوهو،المتوارثةتقاليدهم

اكقليديةالألصرةوتتكون.نفسهالوقتفيزوجةمنأكثر

وجينالمتزوأولادهالمتزوجينغيروأطفالهوزوجاتهرجلمن

عادةبدأت،الحضريةالمناطقوفى.وأولادهموزوجاتهم

أغلبوصارت،والاضمحلالالتلاشيفىالزوجاتتعدد

الأفراد.منجداصغيرعددمنتتكونالعائلات

.مزيليكازيإفريقيابمجنوبإفريقيا،أيضا:ان!

خدماتهاتقدمعالميةخدماتمنظمةالدوليةروفتا

هذهوتضم.الأخرىالمهنأوالتنفيذيةالإدارةفيللنساء

دولة.45نحوفىتنتشرنادئا059منأكثرالمنظمة

الاقتصاديةالحالةتحسينإلىالدوليةزونتامنظمةوتهدف

زمالةالمنظمةوتمنحللنساء.والمهنيةوالسياسيةوالقانونية

علوممعاهدخريجاتللنساءسنوياإيرهارتأميليازونتا

الفضاء.وهندسة

مدينةفيبمأ919عامالدوليةزونتامنظمةانشئت

ألامريكية.المتحدةالولاياتفىنيويوركبولايةبفلو

.نيويوركفيالرئيسيالدوليومقرها

عالمأولأم(.886-4971)ليوبولدزونز،

والثقافيةالدينيةالتقاليددراسةفيالعلميةالمناهجيستخدم

اليهوديةالدراسيةالمبحمؤسرلقبعليهأطلق.لليهودية

زونزحاول.ألاوروبيينلليهودالفكريةالحياةدرس.الحديثة

إذااليهود،أنيعتقدوكانودينئا.سياسئااليهودإصلاح

المعاديةالنزعةفإن،الأوروبيةالاجتماعيةالحياةفيراندمجوا

سبباكانهذاولعل،تنتهيسوفلليهود(ي)1للسامية

ماسونيةكمنظماتوالليونزالروتاريأنديةإنشاءفي

اليهوديةالجماعاتودمجالعلومترويجإلىتهدفيهودية

والعلومالثقافةجمعيةتاسيسفيعاون.المجتمعفي

حتىوبقيتام981عاممناعتبارابرزتالتياليهودية

بإدخالالإسراعهوالجمعيةهدفوكان.أم482عام

لعلمأيضاالجمعيةروجتحيثالأوروبيةالثقافةفياليهود

يوجدأنحاول.اليهوديةدراسةفيأسلوبوهو،اليهودية

.اليهوديغيروالعالماليهوديالعالمبينالصلة

الشطروقضى،الألمانيةديتمولدمدينةفيزونزولد

برلين.فيحياتهمنالأعظم

صينياحكيماكان.م(.ق542-043)روسي

عدوقدألمماسا.شريرةالإنسانطبيعةأنباعتقادهمعروفا

لطبيعةنظرتهلكن،كونفوشيوسلحكمةتابعانفسه

الكونفوشيين.نظرةمعتختلفالإنسان

يمكنلاالناسلدىالشريرةالميولأنزونزييرى

نأواعتقد.الخلقيةوالقيادةالتربيةخلالمنإلافيهاالتحكم

المعنوية.القوانينوطاعةطيبةأعمالأداءتعليمهميمكنالناس

حفظفىودورهاالثقافيةالعاداتأهميةعلىزونزيوأكد

زونزي.كتابهفيأفكارهزونزيوعرض.ألاجتماعيالنظام

بمقاطعةالانيعرففيمازهاو،ولايةفيزونزيولد

حياته.بداياتعنمعروفشيءأييوجدولا.شانسي

في.مق26وه278عاميبيناحتراماالحكماءأكثركان

وقدالعلماء.منجماعةفيهاكانتالتيكوي،ولاية
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كويفيحكوميةوظائفعدةعلىزونزيحصل

.أخرىعديدةوولايات

.اهولند:نظرا.ريررويد

الحديديالحطعلىتقعموريتانيةمدينةاكويرات

باسمقبلمنتعرفوكانتنواذيبيو.مدينةالوابشرقي

سابقا(.جورد)نورثأوزويراتأنوريك

عددحيثمنالمورشانيةالمدنرأبعةالزويراتوتعتبر

فينسمة.00016منسكانهاعددتطوروقداسمكان،

وقدر،أم779ينايرفىنسمةأ.4747إلىأم079عام

بزيادة،نسمة.00038بنحوأم599فيسكانهاعدد

مقدارهانمووبنسبةأم99و.ام779عاميبين%ا17

مشويا.1.9%نحو

بخاماتالمشهورأنوريكإقليمقلبفيالمدينةوتوجد

الحديد.خاماتلإنتاجرئيسيامركزاتعدولذلكالحديد،

مناجميربطالذيالرئيسىالحديديللخطبدايةوتعتبر

المحيطساحلعلىنوأذيبيوبميناءالجلكديةفىالحديد

كم.675طولهيبلغوالذيالأطلسي

موريتانيا.:أيضاان!

المستعنمرقيى)أبرزالاستشراق:انظر.م.سزولمر،

المتعصسين(.

زعيمم(.1351-841)4ريتشهوللى،زوينجلي

السادسالقرنفيالبروتمستانتيالدينيالإصلاححركة

نأإلاسويسرا،فيوحياتهعملهتركز.الميلاديعشر

ألمانيافىالبروتستانتىالإصلاححركةعلىأثرنفوذه

وانجلترا.وهولندا

منبالقربويلدهوسواديفىزوينجليولد.حياته

قسيساترسيمهتمام605عاموفيبسويسرا.جولسانت

لعالمتابعازوينجليصارأم451عاموبحلولكاثوليكيا.

الجنسيةالهولنديالإنسانيةوالفلسفةالإحيائيةالحركة

الجديدالعهدطبعةزوينجليدرس.أرازمسديزيدريوس

الإنسانيينالدعاةبرنامجوتبنىإرازمسأصدرهاالتي

امششعرهمايتتبعأنالبرنامجهذاحاول.الكنيسةلإصلاح

كانوماالعقيدةبساطةمنالجديدالعهدفيالإنسانيون

.إيمانمنالأوائلالنصارىعليه

لكاتدرائيةقسيساليكونام518عامزوينجلياختير

نهجينهجوقوةسطوةذاإصلاحياواعظافأضحى،زيوريخ

المصبأعمالقراءةمنتمكنماوسرعانأرازموس!،وآرأء

نظريةزوينجلىوضعأم052عاموبحلوللوثر.مارتن

وفىلوثر.وضعهاالتيلتلكمخالفةبروتستانتيةلاهوتية

زوينجلىإسكاتزيورلإلكاثوليكيأسقفمحاولةأعقاب

عاموفي.للمدينةالدينيةالشؤونبكافةالمدنيونالقضاةاهتم

المذهببينليفصلعلنىاجتماعلعقدالقضاةدعاأم523

تزعمهالذيالجديدالبروتستانتىوالمذهبالكاثوليكي

لزوينجلي.المؤيدالجانبفيهففاززوينجلى

مثل،الدينيةالنصبالقضاةألغىالتاليينالعامينأثناء

الأديرةوأغلقواالبروتستانتيةالدينيةالطقوسوتبنواالمتماثيل

ما528عاموبحلولبآخر.الربانيالعشاءواستبدلوا

علىزيوريخبزعامةالسويسريةالألمانيةالمدنكبرىاقتنعت

زوينجلىقتل.كاثوليكيةبقيتالريفيةالمناطقأنمنالرغم

القواتصفوففيقسيساخدماتهيؤديكانبينما

الكاثوليك.معالحربإبانوذلكالبروتستانتية

مارتن.لوثر،:أيضاأنظر

وينبعالصينجنوبفيمافطمجرىأهم!جيالجري

إلىويجريهاووجيزهونانمقاطعاتحدودمنالنهر

الجزءعلىويطلق.كم655.2لنحوالشرقىالجنوب

جيانجزيويصبهولشووي.نهراسمالنهرمنالشمالى

إحدىغوانغزهاو،مدينةوتقع.الجنوبىالصينبحرفي

نهارمبنجيانجزينهردلتاعلى،الصينفىالمدنأكبر

كم037مسافةالإبحارالتجاريةالسفنوتستطعأصغر.

.وجيزهاومدينةإلىجيانجزيمن

الأفرادهويةيحددالملابسمنطرازالئظاميالزي

فىعاملينباعتبارهمأومعينةمجموعةأعضاءباعتبارهم

الأزياءهيشمهرةالنظاميةالأزياءوأكثر.خاصمجال

العسكرية.النظامية

1885هـ،أ388-031)3حسنأحمد،الزيات

قريةفيولد.مصريوصحفىوكاتبأديبام(.689-

لأسرة،الدقهليةمحافظةفيطلخامركزالقديمدميرةكفر

فيالكتابدخل.الزراعةيحترفانأبواهكانحيث،فقيرة

حفظالأثناءهذهوفي.العاشرةأتمحتىفيهوظلالخامسة

تلقىسنوأتعشرفيهومكثالأزهرودخل.الكريمالقرآن

الأزهروفي.والأدبوالتاريخوالشريعةالعربيةعلومخلالها

الشنقيطيمحمودمحمدللشيخكانوقدللأدبميلاأظهر

فيالفضلالمرصفيسيدوالشيخعبدهمحمدالشيخوزميليه

المستشرقين،لكبارتتلمذوقد.نفسهفيالادبيالميلتقوية

وليتمان.وسانتلروجويدينللينومثل

-7091مابينالفترةفيالفريربمدارسبالتدريسعمل

علىوحصلالفرنسيةتعلمالتدريسوأثناء،أم419

فيالعربىللقسمرئيساوعمل،ام219عامالليسانس
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وتم.م21911-2291مابينالفترةفىالأمريكيةالجامعة

هذافيوبقيببغداد.العاليةالمعلمينلداراستاذااختياره

اللغويالمجبمفيعضواوكان.أم133سنةحتىالمنصب

فيعؤكواكانكما.وفاتهحتىأم189سنةمنبالقاهرة

العراقيالعلميالمجمعفيوعضوابدمشقالعربىالمجهـإلعلمي

مصر.فىوالنشروالترجمةالتأليفلجنةفيوعضواببغداد

فيها!بالتيام339سنةالرسالةمجلةأل!س!وقد

وطهز!نيوأحمدأمينأحمد:أمثالمنالكتابكبار

عافا.عشرينالرسالةا!شمرتوقد.وغيرهمحسين

عامالعر،كطالأدبتاريخمن:المنشورةآثارهأهمومن

أضاحيةامنعميقوغيرمدرسى،مؤلفوهوام()169

ألقاهاامحاضراتمجموعةوهوالأدبأصولولمحي.الفنية

فيكتابوهوالبلاغةعنودفاع.والقاهرةبغدادفي

علىفيحتو؟بالرسالةوحيكتابأما.الأسلوبيالنقد

عنزالوقد.الرسالةمجلةفىنشرهاالتيوأبحاثهمقالاته

كتابأيضاوله.ام539عامالدولةجائزةالكتابهذا

عنترجمااتولهفرتر.آلاموكتابالرسالةضوءفبم

لللأديبفرنسيةرواية:منهاونثرا،شعراالفرنسيالادب

الأدبمنومختارات.روفائيلعنوانهالامارتينالفرنسي

(.وأقاصيص)قصائدالفرنسي

-848هـ،931-)234جعفرأبوزلاد،ابن

.جعفرأبوزيادبنأحمدبنأحمدجعفرأبوم(.319

ولهبالوثاؤت،عالماكان،مالكيفقيه،القيروانىالفارسمي

أجزاء.عشرةفيها

وغىهـهما.الأبليجعفروأبيعبدوسابنمنسمع

ابنعايهوتتلمذوأمثالهمسكينابنالقاضيصحب

كثير.وغيرهماالعربوأبوالحارت

9611؟-57؟هـ،-)8؟سفيانأبيبنزياد

عرفوقد،العراقعلىأميةبنيولاةأشهرمن676؟م(.

أبيه.ابنزيادبالمممأيضا

مما،التلورجاحةوالفطنةالذكاءزيادعنعرف

ولاةخدهـ،فىكاتبامبكرةسنفيوهويصبحجعله

عنه،الفرضي،الخطاببنعمرواستعمله.الأولينالعراق

اصسىلأبيكتببلوقيل،البصرةصدقاتبعضعلى

فياليمنإلىأرسلهعمرأنورووا.عنهاللهرضيالأشعري

بهاأعسب،بليغةخطبةوخطبفرجعفساد،إصلاح

.العاصبنعمروأمثالمنودهاتهمالعربفصحاء

اشفئ!،وجبىفحمى،فارسعلىعلىاستعمله

يريدمعاويةوكاتبهالأمور.عظائمفييوفدهوكان،وأصلح

بادئفي،يفلحفلم،دولتهلخدمةمواهبهمنألاستفادة

عليوفاةبعدأيم،664هـ،44سنةفيأنهإلاالأمر،

كانتالتي،البصرةعلىواليانصبه،سنواتأربعبنحو

المشردتى.فيالفتوحلإتمامالمجاهدينللجنودرئيسيامعسكرا

زياد.بنمحمدمنابنتهمعاويةوزوج

عندالبصرةمسجدفىألقاهاالتيزيادخطبةظلت

البتراء،وتسمى،العربىالأدبروأئعمنوالياإليهاقدومه

انظر:.الإسلامخطباءعادةعلىبالبسملةيبدأهالملأنه

فيبرنامجهعنالخطبةهذهفيوكشففن.،الخطابة

إليهايلجأقدالتيالصارمةالإجراءاتعنوأعلن،الحكم

.أقوالمجردتكنلمتهديداتهأنثبتوقد.الحالدعتهإذا

ماوهذا،البصرةفيالنظامينشرأنبصرامتهواستطاع

ولايةالخليفةإليهضمولذا،الولاةمنأسلافهعنهعجز

أيضا.إدارتهافيفنجح،العلوييننفوذمركز،الكوفة

بنحجررأسهموعلى،بالكوفةالشيعةزعماءعلىوقبض

ستة،منهمفقتل،بالشاممعاويةإلىوأرسلهمعدي،

الخليفةطاعةخلعهمبسببعدي،بنحجروأولهم

وعمد.الأمويالحكمعلىالثورةإلىودعوتهم،وولاته

مقاومةلإضعافاخرإلىمكانمنالسكاننقلإلى

العرأقية.العربيةوالقبائلالعلويينالشيعة

وقال،العربدهاةمنأربعةأحدالمؤرخينبع!وعده

بنوعمرو،للأناةمعاوية:أربعةالعربدهاة:الشعبي

بنوزياد،للبديهةشعبةبنوالمغيرة،للمعضلاتالعاص

الحصىبفرشأمرأنهإصلاحاتهومنوالكبير.للصغيرأبيه

الشرطةجندوقسمالحصير،مقامليقوم،الكوفةمسجدفي

قسمكلفيالختلفةالقبائلتمثلأقسامأربعةإلىالكوفةفي

رئيسبل،القبيلةرئيسرأسهمعلىيكونأندونمنها

خمسةإلىالبصرةشمرطةجندوقسم.الحكومةتعينه

أولصاحبأنهالمرجحومننفسها.بالطريقة،أقسام

أبنائهيدفيأداةليكونألفهإنه:ويقال،المثالبفيمؤلف

فيمتداولأالكتابوكان.أصالتهمإلىيوجهعماللدفاع

بنالهيثموقرظه(،الميلادي)الثامنالهجريالثانيالقرن

معمرعبيدةأبونصهوهذبم(،821هـ،602)تعدي

نصوصهبعضووردتم(،823هـ،802)تالمثنىابن

فيبالطاعونزيادتوفي.قتيبةلابنالعربكتابفي

الدولة.،الأمويةانظر:.الكونة

.سمانأبيبنزيادانظر:.أبيهلبنرياد

.زيادةميانو:.مي،ريادة

بمالحميةبمالوزنفيالتحكمانظر:.الورنريادة

(.التغذية)أمراضاللرص
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فيفوجيانمقاطعةساحلعلىبحريميناءر،م!

015لأ656سكانهايبلكلدد.الصينشرقىجنوب

أمويوأسم.أموياسسمايضازيامنعلىويطلق.نسمة

الجنوبية.فوجيانلهجةفىالمدينةاسمنطقعلىيعتمد

للتجارةمركزاالأوقاتأحدفيوكانممتاز،ميناءولزيامن

اصين.افيالبحرية

برتغاليونتجاراشتغل،الميلاديالسائكشرالقرنوفى

لأنهمطردوهمالصينيينول!شزيامن،فيواسعةبتجارة

بريطانياتعاهدت،ام842عاموفى.الناسمعاملةأساءوا

التجارةأمامأخرىموانئوأربعةزيامنفتحعلىمإلصين

والأجانبالبريطانيونالرعايااكتمسبوقد.البريطانية

عاموفي.خاصةحقوقازيامنفىعاشواالذينالآخرون

هذهعنالمتحدةوالولاياتبريطانياتخلتأم،439

الأخرىالدولاتبعت،ذلكوبعد.الخاصةالامتيازات

ام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربوقبل.مثالهم

وصبغةالقطناستوردتفقد،مزدهرةتجارةلزيامنكانت

والورقوال!طفورالشايوصدرت،والأفيونوالحبوبالنيلة

القرنمنالثمانينياتبدايةوفي.الخزفوانيةوالس!

اقتصاديةمنطقةالصينيةالحكومةخصصت،العشرين

وبهذا،.الأجنبيةالاستثماراتلجذبزيامنفيخاصة

.أخرىمرةالازدهارفيالتجارةبدأت

وهىغولنجيو،تقعزيامن،منالاخرالطرفوعلى

ميناءومن.الصينيينالأثرياءمنالكثيرفيهايعيشجزيرة

بلادإلىفوجيانمنالصينيينمنالعديدهاجرزيامن،

فيماالصينيينمعظمويتكلمآسيا.شرقيجنوبفيعدة

الفوجيانيةاللهجةآسياشرقوجنوبيالبحاروراء

الجنوبية.

هـ،ا942-11)47القاسمأبو،الزياني

بنعليبنأحمدبنالقاسمأبوام(.1734-833

وهوبالمغرببفاسولدالوزراءمنمؤرخ.الزيانيإبراهيم

كانأنهمنالرغمعلىبذلكيعتزوكان،الأصلبربري

مناطقوزاركثيرةبأسفارقام.الدولةموظفيكبارمن

الجنوبية،أوروباوسواحلوسورياومصرتركيامثلعديدة

الحجم.كبيرمصنفاعشرخمسةيكتبأنوأستطاع

الذيالكبرىالترجمانةكتابهإلىالجغرافيةوترحشوته

الأمصار،منتخللهوماوبحرا،براالعالمأخبارفيهجمع

والعيونوالأنهار،والجبالوالبحاروالقفار،والقرىوالمدن

الحيواناتخواصعجائبمنذلكوغيروالابار،والمعادن

الفقهونوازلوالاثارالتفسيرمنذلكيؤيدوماوالأحجار،

إلىالعنوانهذاويختصرالأشعار.وشواهدالعربولغة

.الكبرىالترجمانة

إذابتهايمكنولكنالماءفيد!تذوبدهنيةمادةالزدت

ومعظمهاالزيتمنعدةأنواعوهناكالأثير.سائلفى

وقليل،الغرفةحرارةدرجةعندسائلةوتكونالماءمنأخف

حرارةدرجةعندصلبةتكونوالزبدالخنزيردهنمثلمنها

الغرفة.

الحيوانيةالمصادرمنالزيوتعلىالحصولويمكن

تناق!ش(.النباتي)الزيتوالنجاتية(المعدني)الزيتوالمعدنية

والنباتية.الحيوانيةالزيوتالخصوصوجهعلىالمقالةهذه

تشتملوالتيالمعدنيةالزيوتعنالمعلوماتمنللمزيد

،الأخرىالنفطيةوالمنتجاتوالبترولالوقودزيوتعلى

النفط.انظر:

الكربونمنأساساوالحيوانيةالنباتيةالزيوتتتكون

الموادمنعائلةإلىوتنتميوالأكسجينوالهيدروجين

منضروباتشملعضوية)مركباتالدهنياتتسمى

علىوالنباتيةالحيوانيةالزيوتوتصنف(.والشمعالدهن

فيتبخرهامدىعلىاعتماداطيارةأوثابتةزيوتأنها

العادية.الأحوال

فىلاتتبخرالتىالزيوتهي.الثابتةالزيوت

باختصارأوالدهنيةالزيوتوتسمى.العاديةالأحوال

الحيوايةالزيوتجميععلىهذهوتشتمل.الدهون

ودهنالزبدةوتصنف.النباتيةالزيوتمنوالعديد

حيوانيةزيوتأنهاعلىالحيوانيةوالشحومالخنزير

أساساالطبخوزيوتالصناعيالسمنويتكون.رئيسية

منأخرىمنتجاتتصنع.الثابتةالنباتيةالزيوتمن

وموادالفرلقومشمعاتالشموعهيأصثابتةاالزيوت

.والصابونوالطلاءاتوالتشحيمالتزليت

.الزبدةلإنتاجاللبنقشدةبخضالزبدةصانعويقوم

الدهنيةالحيوانيةالأنسجة)تسخين(باذابةالناسويقوم

دهنويصنع.الأخرىالحيوانيالزيتأنوأععليللحصول

منالحيوانيةوالشحومللخنازيرالدهنيةالانسجةمنالخنزير

منتستخرجالتىالزيوتوتسمى.والأغناموالماعزالأبقار

البحرية.الزيوتوالحباركالاسماكالبحريةالحيوانات

،الحبوبمنالثابتةالنباتيةالزيوتمعظمتستخرج

ويحصل.الشمسودوأراللفتومنالشاميةكالذرة

الذياللبمنالنخيلوزيتالزيتونزيتعلىالمعالجون

.النواةيحوي

وتحددللهواء،تعرضهابسببالنباتيةالزيوتتغلظ

إلىالزيتتصنيفيمكنكانإذاماالغلظةدرجة

جفوف.غير3-،جفوفشبه2-،جفوف-أ

لتشكيلالهواءمنالأكسجينالجفوفةالزيوتتمتص

الطلاءاتمصنعبتومئفىتستخدم،قاسيةطبقة

بذرزيتعلىالجفوفةالزيوتأهموتشتمل.والورنيش
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الصوياوفولالصينيالشجرأوالتانجوالبريلاالكتان

ودوارالخشخاشر!وحبوبوالجوزوالقنبوالأويتيسيكا

أحدوهدوالكتانبذرمنالكتانزيتويستخرج.الشمس

الطلاءاتصنعفىويستخدمالجفوفةالزيوتأهم

أورنيم!افيالثمنغاليالتانجزيتيعستخدم.والورنيش

.الجفافسريعةوالملمعاتللماءالمقاوم

الهواءمنالأكسجينالجفوفةشبهالزيوتتمتص

الذرةزيتطويعتبر.قاسيةليستولكنجداغليظةلتصبح

الجفوفة.شبهالزيوتمنالسمسموزيت

بقليلالهواءمنالأكسجينالجفوفةغيرالزيوتتمتص

ا!نسابهابسببوذلكتفسدماغالباولكنهاالغلظةمن

كريهين.ورأئحةطعما

اسيةالأدالزيوتأيضاوتسمى.الطيارةالزيوت

وي!شخرجتسخينها،عندوخاصةبسرعةتتبخروهى

الاخر.بعضمهاويصنعالنباتاتمنالزيوتهذهبعض

ورائحتها،لنكهتهاأساساالطيارةالزيوتالناسويستخدم

والنعناعالليمونمثلالنكهةذاتالأطعمةفمذاق

كذلكتحتويها.التيالطارةالزيوتعنينتجوالفانيليا

نكهةالأسنانومعجونوالتبغالطيارةالزيوتت!شسب

عطريةزيوتعلىتحتويالتيالعطورومعظم.طيبة

وي!تحخدم.الأخرىوالأزهارالورودمنعليهايحصل

كحطيرالليمونزيتمثل،الطيارةالزيوتالصناع

.الأخرىالتنظيفومنتجاتالصابون

مختلفةأجزاءمنالطبيعيةالطيارةالزيوتوتستخلص

الزهورومنالأشجارقلفذلكفيبماالخباتاتمن

كلحالجوويتبع.والأغصانوالحبوبوالجذوروالأوراق

الطارةالزيوتلاستخراجمشابهةإجراءاتالأطعمة

للأطعمة.النكهةلإعطاء

علىللحصمولكيميائيةعملياتالصناعيستخدم

والخشبوالنفطالحجريالفحممنصناعيةطيارةزيوت

الزيوتالصناعيةالزيوتبعضوتطابق.أخرىومواد

أطبيعة.افىموجودةمادةأيعنيختلفوبعضهاالطبيعية

الزهر،كزيتالصناعيةالمنتجاتبعضامشخراجويكلف

المشابهة.الطبيعيةالموادمنبكثيرأقلوالفانيللا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

احسودانياالفولالذرةزبلبالهند،حوز

ادحويافولالزيتونزيتالدهن

النفطالنخيلىزيتالدهنيات

الهدربرقىالسمسملزبدةا

نباتالهوهما،النباتىالصناعيالسمنالكتانبذرةزيت

الخمزيرشحمالتاغزيت

الزيتصحرالخروعزيت

منيصس،شاحبأصمرزيتالأقردجيةزلت

الصينفيالأترجيةحشائشوتنمو.الأترجيةحشائش

ودولوتايوانوسريلانكاوماليزياوإندونيسيا،وجواتيمالا،

الجيرانيول.والسترونيلالزيتعلىويحتوي.أخرى

ينفصلانحيث،مختلفتانغلياندرجتاالمادتينولهاتين

ويستخدم.الزيتتقطيرعمليةأثناءفيالأترجيةعن

الصناعية،العطريةالروائحمكوناتعملفيالسترونيلال

العديدصناعةفيويستخدمالورد،رائحةفلهالجيرانيولأما

العطور.من

منيصنعدلأ!ل،صا!عزيتالقطنلدرةزلت

لصناعة،الأولىبالدرجةويستعمل،القطننباتاتبذور

الطبخوزيت)المارجرين(،الصناعيوالزبدالطبخسمن

والسلطة.

الزيت.من%42إلىاءعلىالقطنبذوروتحتوي

الزيت.يستخلصونثمالبذور،قشرةالمصنعونويزيل

الاستخلاصبوساطةالزيتعلىالمنتجينمعظمويحصل

مذيبةمادةفىالبذرةنقعحالطريقةهذهوتتضمن.المذيب

والجنوبيةالجنوبيةالاقاليموتنتج.البذرةمنالزيتتسحب

فيالقطنبذرةزيتمنكثيراالمتحدةالولاياتفيالشرقية

العالم.

القطن.أيضا:انظر

،الكتاننباتبذورمنيستخرجالكدانيدرةري!

منالأكسجينيمتصلانهالجفوفالزيتمننوعوهو

،والامتصاصالكسرتقاومصلبةطبقةليكونالهواء

الأولالمقامفيالكتانبذرةزيتيستعملالجو.وتقلبات

والمشمعات،والورنيم!والدهانات،الطباعةحبرفى

يستعملذلكإلىوبايلإضافة.أخرىصناعيةومنتجات

للخردعسانة.وقائيكعاملأحيانا

من%6و.الزيتمن%04علىالكتانبذورتحتوي

بذورتطحن،الزيتولاستخراج.الصلبةوالموادالماء

الدقيقيعصرثم،وتسخنمسحوقا،تصيرحتىالكتان

كيميائيةبمواديعالجأو،هيدروليكيةمعصرةبوساطة

الشوائب.منوتصفيتهالزيتلاستخراجالمذيباتتسمى

لونأنإلادأكنابنئاامشخراجهعندالزيتلونيكون

المسحوقبقاياوتستعمل.لثساحبأصفرالمصفىالزيت

.للدوابعلفابالبروتيناتالغنية

زيتمحلالحاضرالوقتفىالصناعيةالموادحلت

صار،لذلكونتيجةاستع!الاته،منكثيرفىالكتانبذرة

متزايد.انخفاضفيالزيتمنالعالمإنتاج

البوية.بمالأرضيةمشمعبمالكتانأيضا:انظر
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الشحرةمظهرهاررأ

ولتشاءصيفا

التابخ.زيتمصدرالتابخلثجرة

التابخشجرةبذرةلبمنيستخرجزيتالتائجزيت

فىأكثروبشكلآسياشرقيفيأصلاتنموكانتالتي

وأالصينيالخشبزيتأيضاالتانجزيتويسمى.الصين

الخشب.زيتببساطةأواليابانيالخشبزيت

فهوالتجفيفعواملأقوىمنواحذاالتاجزيتيعد

.والكحولوالقلويات،الحموضيقاوم

اللك،وفيالطلاء،فيبكثرةالتا!زيتويستخدم

يحتويالذيالطلاءويساعد.الطاعةوحبروالورنيم!

الماء،تحتالأس!إلموجودةإغلاقعلىالتانجزيتعلى

الج!سورودعاماتوالسدود،،السباحةأحواضمثل

علىالتانجزيتمنالمصنوعالورنيع!ويساعد.والقوارب

التانجزيتيستخدم.كماالمعدنيةوالأسطحالأسلاكعزل

أيضاويستخدملل!اءمضاداوالنسيجالورقجعلفى

زيتاستبدالشمالمرتفعةلتكاليفهونسبة.للخشبصاقلا

.أخرىصناعيةتركيباتأوالصمغيةالراتينجبمادةالتانج

للاصفرار،مائلأواللونعديمسائلالتربئتينريت

الزيتويستعمل.نفاذةقويةرائحةوذو،الاشتعالشديد

المبيدةالمطهرةالموأدمثل،الكيميائيةالموادصناعةفي

والعطور.،الطيةوالعقاقير،الحشراتومبيدأت،للجراثيم

وكذلك.الصناعيالمطاطإنتاجفيأيضايستعملكما

لبقعومزيلا،والورنيشللدهانمخففاسائلأيستعمل

هذاأنواعبعضأنكما.البشرةومنالملابسمنالدهان

نكهة.وإعطائهاالأطعمةبعضمعالجةفيتستخدمالزيت

منرئيسيبشكلالتربنتينزيتعلىالحصوليتم

الذيالمشققالصنوبرومن،الأوراقالطويلالصنوبرشجر

.المتحدةللولاياتالشرقىالجنوبأرجاءكلفيينمو

بحسبترتبالتربنتين،زيتمنأنواعثلاثةوهناك

الكبريتاتتربنتين-أ:الاتىالنحوعلىالأهمية

الصمغ.تربنتين3-الخشب2-تربنتين

أثناءالأشجارمنالكبريتاتتربنتينعلىالحصوليتم

التربنتينعلىيحتويبخاريتكونإذ؟لبابإلىتحويلها

سائلإلىتححولالبخاريبردوعندما.التحويلعمليةأثناء

تربنتينعلىالحصولويتم.الكبريتاتتربنتينعلىيحتوي

فيمنهايتبقى)ماوأرومتهاالأشجارجذوعمنالخشب

مصانعإلىوأخذهاالأخشابجمعيتمحيث(بمالأرض

معوتخلط،صغيرةقطعإلىتقطع!حيثبالبخار،للتقطجر

حتىالمحلوليغلىثم.الاخرىالموادتذيبكيميائيةمادة

التربنتين.جمعويتميتبخر،

قلفبتقطيعالصمغتربنتينعلىالحصولويتم

إلىالكبريتيكحمضمحلولويضافالحيةالأشمجار

سمكهاويكونعرضأسم5.1أبعادهاتبلغالتيالقطع

تصللمدةالحمضبأثرالصمغيتحلب.سمأ،ءحوالي

يعادثم،الخشبيةالتسلخاتتنغلقأسابئحتىأربعةإلى

محلولعليهاويوضع،الجروحأوالتسلخاتتلكفتح

العمليةهذهتكرارويستمر.أخرىمرةالكبريتيكحمض

شهرإلىمارسشهرمنتستمرالتيالتجميعفترةطوال

حيثبالبخار،للتقطيرمصنعإلىالصمغيؤخذثمأكتوبر.

التربنتين.زيتمنهيصنع

الوقود.بمالنفطبمالزيتعخرانظر:.الخامالزيت

ويكونملينايستعمللهلونلازيتالخروعردت

علىالخروعزيتيعملطازجا.يكونحينولزجاصافيا

وظيفتها.أداءفيويساعدهابلطفالأمعاءجدرانإثارة

فتراتعلىاستخدمإذاالإمساكإلىالخروعزيتيؤدي

كبيرعددفيالخروعزيتإنتاجمعظمويستخدم.متكررة

الصناعية.العملياتمن

المداريةالبلدأنمنالعديدفىالخروعشجرةتنمو

المناخأجواءفيأم2إلىالشجرةوترتفعوالهندكالبرأزيل

إلىالشجرةتنمولابرودةالأكثرالمناخاتوفي.المداري

اللوبيامثلحمو!ع!تحتويشوكيةثمارايحملالحزوعزيتنبات

والهند.البرازيلمىالحروعريتمعظميأتىتنئزيتا.
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تشبهبذورعلىالشوكيةالثمرةتحتوي.م54.منأعلى

منأيةعادرجةعلىالبذورهذهوتحتويالفاصوليا

البذورمنالزيتاستخلاصيتم.أكلتإذاالسميات

مايقطمعنوذلكالسامةالمادةوتتركالطبيةللأغراض

لل!نحملاتالمعالجةمنالمزيدويجرىالباردبالف!غطيعرف

عنالصنا-مميةللأغراضالزيتمنمزيدلاستخلاصالسامة

الزيتانظر:.بالمذيببالاستخلاصيعرفماطريق

الدهاناتصناعةفىالخروعزيتيستخدم.النباتي

فيللاحت!ناكمخففازيتايستخدمكماوالأصباغوالطلاء

.والقواربالطائراتمحركات

نباتحبوبمنيصنعنباتيزيتالذرةردت

للطبخأساسيةبصورةالزيتهذاويستعملءالذرة

الزيوتمثل،الأغذيةمنتجاتبعضوفي،وللسلطة

يكونالنقيالذرةزيتولون.البطاطسورقائقالنباتية

شماحبا.أصفر

الحبة.بقيةعنالجنينالالاتتفصلالتصنيعوخلال

ويمكن،الزيتمن%02حوالىعلىالذرةجنينويحتوي

عليهالحصو)،يمكنكما،الجنينمنالزيتاستخلاص

الأجنةبمعالجةالطريقةهذهوتتعلق.بالمذلماتباستخلاصه

الذرةزيت،يحتوي.الجنينعنالزيتيفصلمذيببسائل

مادةو!شط،التشبععديممتعدددهنمن%55حوالىعلى

الصمحي.للغذاءجوهريةالتغذيةعلماءمنكثيريعدها

الدهن.:نظرا

ال!الم.فيالذرةزيتمعظمالمتحدةالولاياتوتنتج

إمراربوطط*عليهيحصلعطريزيتاكهورريت

الأزهارتعطيالعطريةوالزيوت.زهرةبتلاتخلالبخار

العطورتركيبفييدخلالزهوروزيت.الخاصأريجها

منتستضرجالأزهارزيوتومعظم،للتجميلويستحضر

ماخذويؤبلغاريا.منأساسايجلبالزهوروزيتالأزهار.

لصنعالأزهاربتلاتمنكجما،008منيقارب

القيمةذاتالعطوروصانعوالزهور.زيتمنكجم.،ه

بأريجلغناا،البلغاريالزهورزيتعلىيركزونالعالية

.لأزهارا

عطرةرائصبرذوللأكلصالحزيتالزيئونرلت

الأول01المقافيويستخدم.الزيتونثمارمنيستخلص

نوعاىإحلونوعمنالمذاقحيثمنويتدرج.للطهي

انظر:مشئ.غيردهنمنكلهتقريباويتكون،حريف

مائلأصفربلونالزيتونزيتمعظمويتميز.الدهن

الفاتحة.للخضرة

البحرعلىالمطلةالدولفيبكثرةالزيتونزيتويستخدم

كما،الزيتونلزيتالرئيسيةالمنتجةهىوإيطاليا.المتوسط

زيتمنكبيرةكمياتواليونانأسبانيامنكلتصنع

وتستعملها.الزيتون

الزيتونثماروعصربسحقالزيتونزيتويستخلص

نسبةعلىالكاملةالناضجةالزيتونثمرةوتحتوي.الناضج

علىالثمرةلبيحتويبينما،الزيتمن03%إلى02%

المنتجونويستخدم.الزيتمن8%0إلى%06نسبتهما

تحتالثمرةمنالزيتلاستخراجهيدروليكيةمعاصر

الباردالعصرتسمىالتىالطريقةوهذه.منخفضضغط

ولونهبمذاقهالزيتيحتفظولهذا.ضئيلةحرارةتولد

عكسعلىالزيتونزيتفإنوهكذا.الغذائيةوقيمته

منمزيدإلىلايحتاجالأخرىالخضراواتزيوتمعظم

لعدةيحفظانالممكنمنأنهكما.تعبئتهقبلالمعالجة

الفساد.لخطرتعرضهودونتبريددونشمهور

حيث.مراحلعدةفيعموماالباردالعصرويتم

العمليةوتظل،مرحلةكلفيفقطالزيتبعضيستخلص

الزيتنوعيةولكن،المعالجةفترةطوالهيكماأساسا

الحالاتمعظموفي.استخلاصعمليةكلمعتتناقص

ويضاف.م4حرارةدرجةفيبارداعصراالزيتونيعصر

ويفصل.أفضلبطريقةيطفوالزيتليجعلالعصرأثناءالماء

.النابذةتسمىسريعدورانبالةذلكبعدالماءعنالزيت

.هناكيرلسبأنبعدالماءسطحعلىمنيقشدأو

وهوالزيتأنواعأفضلللثمرةالاولىالعصرةتعطي

زيوتمنأغلىوهوالبكر،الزيتونزيتيسمىالذي

بخبراءخاصةمادةغالبايعد،ولذلك،الأخرىالنباتات

عنتنتجوالتىالجودةفيالأقلالزيوتأما.الطعام

زيوتمنصغيرةبكمياتفتخلط،التاليةالعصرات

فإنهالأخيرةالعصرةعنينتجالذيالزيتونزيتأما،أخرى

وأالففالةزيتيسمىالزيتوهذا.للأكلصالحغير

التجميلمستحضراتفيويستخدمالزيتونرالسب

.والمنسوجاتوالأدويةوالصابونالصناعيةوالمنظفات

النباتي.الزيت،الزيتونأيضا:انظر

النفط.انظر:.الصخريالزيت

فيالحيتانصيد)صناعةالحوتانظر:افي.رب

أمريكا(.

النفطإديهاينقسمالتىالأجزاءأحدالغارزدت

فهوتقريبا،المقطرمنتصفمنالغاززيتيأتيبالتقطير.

الذيالقطارالمزلقمنوأخفوالكيروسينالنفطمنأثقل
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منالعاززيتاسمجاء.التزليقوشحومزيوتمنهتصنع

زيتويحولالغاز.وقودإنتاجفيالزيتهذااستخدام

كما،كيميائيةوموادكبترول،أخفنفطيةأجزاءإلىالغاز

الوقود.وزيتالديزلزيقفييستخدم

البرافين.انةر:.الفحمريت

السمك،رائحةدهأصفرزيتالحوتكبدزيد

منكبيرةكمياتعلىيحتوي.الحوتكبدمنيستخلص

كبدزيتيستخدمونالناسمنكثيروكاند.،أفيتاميني

نقصويسببد.،أفيتامينىنقصمنلوقايتهمالحوت

فيتام!تدنقصيسببكماوالنظر،البشرةمتاعبأفيتامين

.العظاملتشوهيؤديمرضوهوالكساح

كبدزيتالناسيعستخدمأنيندرهذا،يومنافى

فيتامينىمناللازمةالكميةيوفرالمتكاملفالغذاء،الحوت

نسبةيحويمثلافاللبن.عادةالإنسانيحتاجهاالتيد،أ

والخضراءالصفراءوالخضراوات.الفيتامينينكلامنعالية

منإضافيةلكمياتيحتاجومنأ.لفيتامينجيدمصدر

شكلفيعموماتناولهافيمكنهالفيتاميناتهذه

وأكثرتكلفةأرخصالكبسولاتهذهومثل.كبسولات

.الحوتكبدزيتمنملاءمة

والطعماللونعديمصافزيتيسائلالمعدديالزيت

زيتأوالسائلالبرافننأيضاعليهيطلق،واشائحة

يستخدم.الأبيضالمعدنيالزيتأوالسائلالبترول

،المليناتمثل،الطبيةالمستحضراتفيالمعدنيالزيت

كماالشعر.مقوياتمثل،التجميلومستحضرات

البلا!متيك،صناعةفي)مذيبا(تخفيفعامليستخدم

عليهالحصولويتم.الصناعيةالعملياتفىتزس!ومادة

بينتتراوححرارةدرجةعندالنفطمكوناتغلىعند

علىللحصولالجزيئاتتكريرو!م.م993وم6531

الصافي.البرافينزيت

يستخرجاللونأصفرالزيتمننوعالئاردجريت

ثمارهومنالمراكبرتقالشجروثماروأغصانأوراقمن

منكثيرتركيبفيالزيتهذاويستخدم.وغصيناته

بحواليالعالمالبارأجوايدولةوتمدالعطور.أنواع

خلاصةزيتأما.الزيتهذامنحاجتهأعشارلحمبعة

فيصنع-النارنجزي!منقيمةأعلىزيتوهو،النارنج

وينتجالمر.البرتقالشجرمنمختلفآخرصنفمن

البحرعلىالمطلةالأقطارفيالنارنجخلاصةزيت

المتوسط.

.البرتقالأيضا:ان!

أنواعمنعليهايتحصلدهنيةمادةالئياثيالزب

أساسىبشكلالنباتيةالزيوتوتستعمل.النباتاتمنمعينة

هذهمعظمو.الأطعمةمنشتىأصنافوطبخإنتاجفى

وزيتالكاكاوزبدةمثلمنها،قليلاول!شسائلالزيوت

الغرفة.حرارةدرجةعنديتجمد،النخيلوزيتالهندجوز

مهمعنصروهوالدهنمنأساساأخباتيةاالزيوتوتتكون

قيمةحولالمعلوماتمنولمزيد.صحيةوجبةأيفي

الدهن.ان!:.الكيميائيوتركيبهاالغذائيةالدهون

البذورمنالنباتيةالزيوتمعظمعلىالمصنعونيحصل

الهندجوزوتشمل،الزيوتهذهمثلتوفرالتيوالثمار

ونواةالشاميةالذرةوحبوبالكتانوبذورالقطنوبذور

القرطمزهرةوبذوراللفتوبذورالسودانىوالفولالنخيل

التيالزيوتأما.الشمسدواروثمارالصوياوفول

النخيل.وزيتالزيتونزيتفتشملالثمار،منتستخلص

زيوتبمللزيوتالرئيسيةاللأنواعتشمل.ايرستعمالات

السودانيوالفولوالزيتونالشاميةوالذرةالقطنبذرة

كثيريستعمل.الشمسودوارالصوياوفولالقرطموزهرة

أنواعمعظمتنتج.للسلطةأوللقليالزيوتهذهالناسمن

وزيتالصويافولزيتمثل،نباتيةزيوتمنالنباتيةالزبدة

أحدالكاكاووزيتالكاكاوزبدةوتشكل.الشمسدوار

.الحلوىأنواعلختلفالرئيسيةالمكونات

الزيوتعلىالغذائيةغيرالمنتجاتمنكثيروتحتوي

مستحضراتمنمعينةأنواعاالمصخعونينتجفمثلا.النباتية

النخيل.زيتأوالهندجوززيتمنوالصابونأضجميلا

زيوتعلىوالورنيشالدهاناتأنواعمنكثيرويحتوي

زيتأوالصويافولوزيتالكتانبذرةريتمثل،جفوفة

الموجودمإلأكسجينالجفوفةالزيوتتتحدكما.التاج

متينة.طلاءطبقةلتكونالهواءفي

لاممتخلاصشتىطرقاالمصنعونيستعمل.الإنتاج

طريقعنالاستخلاصطريقةوتعد،النباتمنالزيت

الزيت.لاممتخلاصالشائعةالعملياتإحدىالإذابة

الثمارأوالحبوبأوالبذورنقععلىالويقةهذهوتشتمل

منالزيتبسحبالمذيبيقوم.المذيبيسمىسائلفي

منالنباتيةالمادةبإزالةالآلاتتقومثم،النباتيةالمادة

طريقعنالمذيبمنالتخلصيتم،ذلكبعد.الخليط

.الخامالزيتليبقىالتبحير

باسمتعرفالزيتلاستخلاصأخرىطريقةوهناك

معصرةالطريقةهذهتستخدم.الفاصلالفمغططريقة

الزيتكلالقويةالآلةهذهتعصرحيث،الضغطعالية

عنينتج،ثانيةجهةومنالبذور.أوالثمارفيالموجود

مماالزيتتعس!نفىتتسببعاليةحرارةالعاليالضغط

الزيتيفقدكما،مستحبةغيرورائحةأسودلونائكسبه



196الزيدون

زيتالإنجليزاستخدمالميلاديعشرالثامنالقرنفيبينتضلمطأخرىطريقةوهناك.الغذائيةقيمتهمنجزءا

العشرينالقرنأوائلوفي.يدوياودهانادواءعالنخيلفلاالاستطريقةباسمتعرفوالضغطالإذابةطريقتى

وفىإفييقيا.أجزاءبعضفيالزيتنخيلأشجارزرعتذلكصتأقلضغطاتستعملوالمذيبالتمهيديبالضغط

لنخيلصارعإلىالمطاطمزارعمنالكثيرحولماليزياتسشخلصولكنهاالفاصلالضغططريقةتستعملهالذي

القرنتسحينياتوفي.العشرينالقرنفتفياريتالزيتعلىللحصولمذيبيستعملثم،الزيتمنبعضا

لزيتالمنتجةالدولقائمةماليزياتصدرتالعشرينالثمار.أوالبذورفيالمتبقيالنباتي

النخيل.الضغطأوالإذابةطريقعنالمستخلصالزيتيحتاج

ويزرع.المداريةشبهالأقاليمفىتنموشجرةالزلتونإلىوالمذليبالتمهيديبالضغطألاستخلاصأوالفاصل

ثمرتهأيضاوتؤكلالطهيفييستخدمالذيلزلمجهأساسافيللامعت!لىامصالحازيتايصبحيكيإضافيةمجالجة

..وإزالةاللوز،وتغييروتصفيةبتنقيةألالاتفتقوم،الاغذية

فيماشرقبلأممدالرلزيتونأنرعشحغتصمنيعهاسعتقد"شاصافيمنتجءللحصولءعلىالزيتمنالكريهةالروائح

الشحرةسدأتمضت،قرونومنذالمتوسطالصحر.باسمتعرؤ!اخرىطريقةايضاوهناك.الطعممعتدلاللون

-....صصعن!ةالمستخلصالزيوتتحتاجلاالباردالضغططريقة

أدلاشحرلملالجسولبحرولمموغمسطمنجممالعمبالنموالزبعتمك!ألىبرىمريكاالبارد-الضغططريقةتستخدم.المعالجةهذهءمثلإلىطريقها

اد.ولفإن"الحالىمنيرةأصاءفىاليومتوجداكيتوناول!.ا!ارةقلةإلىيؤدىالذيالامر!طضغطا

المتوسط.البحرإقليمفيتوجدالزيتونزراعةفيالرائدةدعذلكو،الأصليينولونهبنكهتهالزيتيحتفظلذا،

الثمرةتكونقد.والشجرةدلثمرةالخارجيا!لطريقةتستخلصراالمقالفي.عاليةغذائيةبقيمةيحتفظ

اللونمنتتحولتنضجوعندما.مستطلةأوبيضيةمقارنةالزيتمنأقلكمياتالنباتمنابباردالضغط

الأرجواني.الأسودثمال!حمر،ثمالأصفر،إلىالأخضرأ!مغطاطريقةاستعمالفإن،لذلك،الاخرىبالطرق

اللحموك!.صلبةبنواةلحمهاويحيطناعمجلدوللثمرةبا.محدودالبارد

يصلمايكونالذيالزيتعلىيحتويانالنواةفيوالبذرةالموسوعةفىصلةذاتمقالات

الزلمجونيحتوي.الناضجةالثمرةوزنمن%04-01منالسوداكطالفولالحزوعزيتالعنبتفل

غيرالزيتونتجعلمرةمادةوهوالأوليوروبينعلىالطازجالص!يافولالذرةريتلبالهند،حوز

هذهأغلبتزالالتصنيعفأثناء.تصنيعهقبلالمذاقطيبالقرطمالريتونزيتالشمسدوار

!ما.!تزالأوالمادةالورنيمترالسحيلزيتالقطنبذرةزيت

النباتيالصناعيالسمنال!صانبذرةزيت

الشوكولاتهالتاعريت

!؟لاة*ى؟!كارر!-كا!"ق،نخيلثمرا!منيستخلصالزيتمننوعالئخيلردت

*!!س"بزلر"!في?7كا-"!ص!يىء!ىبر-!"دلمبعدال!المفيرواجاالنباتاتزيوتأكثرمنوهو،الزيت

*في!"!"!!!!"لابرء!7!*لأ+ورى"!!بر!7!ع4لأالنخيلزيتمنالعالمإنتاجويقدرالصسويا.فولزيت

!+!،""عس!؟"سلمالنخيلزيتويستخدمسنويا.متريطنملايين8بحوالي

لألأ/73!د!ع!7صلا3-جاتالمثلممنها،المنتجاتمنمختلفةأنواعصناعةفي

لالأ*ء!كاصكا!؟!صح!ون!!إأ11لأيع-ححمهاا!حمرار،الىمائلةلرتقاليةالزيتنخيلوثمرة. ى.والصابود.والربدهالصماعىوالسصالطعامورب

كا!ص*ص"؟""لأمافت!!ملالزيتنخيلشجرةاماتقريبا.البلحثمرةكحجم

ء!س-لأ4ص"!؟!كا؟؟ءعلىدعنقمكليحتويالثمار،منعنقودا51و01بين

"!!7-،ءلاو!-لأا!!!فيإلىتقلثم،الشجرةمنالعناقيدوتقطع.ثمرة002

ى-؟3ع/وتقوم.مفردةثمارإلىوفرزهاتعقيمهايجريحيث،المصنع

هريص!إلىالثمرةبتحويلالمهتفمةتسمىخاصةماكينة

يمكنالىيرقيأساطويزرعبيضيةأومستطجلةصغيرةثمرةالزيتونالماءإزالةوتتم.خامنخيلزيتلاستخلاصبدورهيسخن

.الثمرةلحمنصفحوالييشكلأن.وينقىينظفثم،الخامالنخيلزيتمن
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المتريبالطنالزيتودطزراعةفيالرائدةالدول

السنويالزيتودإنتاخ

...............أسبانيا

طن2لم873لم...

ا..............إيطاليا

طن8472).00

.........اليوناد

طر026،1لم...

.....كبرتوص

طر006،6101

....اتركيا

!ط..338).00

..هالمغر!

!ط..000،835

..اسوريا

طن..514،"".

الرتغال

طن..0،702".

ئرالحزا

طر""61د...

مصر

طر..000/801

المصدر.ام99-29914التلاتالس!واتمتوسطالأرقامهدهتمتل

للأمالتاسةالرراعةممطمةم!والصادرأم499سةللإدتاحالسوى.الكتا!

.المتحدة

التو!سية.الاقتصاديةالتسميةورارة.المصدر*

ضاربشساحبأخضروورقهاالزسونشجرةقلفلون

بهاامتدكلماالعقدكثيرجذعهاويصبح،الرماديإلى

معظممنأطولعمرأانزيتونشجرةوتعيم!العمر.

زرعهاالتيالزيتونأشجارفبعض،الأخرىالمثمرةالأشمجار

حية.زالتماام04عامفيهادريانالرومانىالإمبراطور

عمرهايكونقدفلسطينفيزيتونأشسجارهناكأنكما

.عام0002منأكثر

صغيرةأزهاراالناضجةالزيتونشمجرةتحملوقد

.صغيرةزهرة000.005إلىعددهايصلقدكثيرة

يمكنفلاتام،غيريكونالأزهارهذهمعظموأسكن

التياللقاححبوبالأزهارهذهأتملقومنها.تنموأنللثمار

مجموعاتومعظم.أخرىإلىزهرةمنالرياحتحملها

أحدفيضخمامحصولأتحملالمتنوعةالزيتونأشجار

التالي.الموسمفيضئيلاومحصولاالمواسم

الزيحونشجرةمنالمقطهوعةالأجزاءتتخذ.الزراعة

فىالأشجاروتنمو.جديدةأشجارالتصبحوتنموجذرا،

ولإنتاججيد.ريإلىتحتاجولكنهاالتربةمنكثيرةأنواع

ويقلميرويأنالزارععلىينبغي،الزيتونمنكبيرةثمرة

،الزيتونشمجرةوتنموالثمار.عددمنوينقصالأشجار

الشجرةتنتجلكيولكنوجافا.حاراالمناخيكونحيث

الضررويلحق.باعتدالريهاإلىتحتاجفإنها،جيدةثمرة

ثلاثمنأقلإلىالحرارةدرجةأنخفضتإذابالثمرة

خطرضرريصيبهافلاالشجرةأماالصفر.تحتدرجات

تحتدرجاتتسعإلىالحرارةدرجةانخفضتإذاإلا

ذاتلتكونالحرارةمنكثيرإلىالثمرةوتحتاجالصفر.

جيدمحصولعلىوللحصول.النضبجعندجيدةنوعية

وأيضاالأزهار،تتفتحعندماجافأالهوأءيكونأنيجب

النمو.فيالثمارتبدأعندما

المنتجةالدولمعظمتزرع.للسوقوالإعدادالقطف

الاولى.بالدرجةلزشهاالزتحونثمرةللزيتون

فالزيتون.خاصةمعاملةقطفهعندالزيتونويتطلب

الزيتونأما.بالآلةيقطفقدالزيتأجلمنيزرعالذي

ويضعيدويا،يجمعأنفيجب،أكلهبغرضيزرعالذي

إلىبالعرباتوينقلونهاصغيرةصناديقفيالثمارالعمال

مسافاتإلىبحرياتشحنالتىالثمارأما.التصنيعأماكن

ملحي.محلولبهابراميلفيتوضعفقدطويلة

وأأخضرإمايكونالأكللغرضيعدالذيوالزيتون

التصنيعطرائقإحدىلذلكوتستخدم.اللونأسود

الرئيسية:الثلاث

الأمريكية.الطريقة-2.الأسبانيةالطريقة-أ

اليونانية.الطريقة-3

الأسبانية.بالطريقةيحضرالأخضرالزشونومعظم

المائلالأخضرالناضجغيريوصإلزيتونالعمليةهذهوفى

الحجمصغيرةأزهاراوتتجالعقدكثيرجذعلهاالزيتونشجرة

الدافئة.الأحواء!يالشجرةتنموالعدد.وكثيرة
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المرالمذ.اقمعظميزيلحيث،القليمحلولفيللصفرة

اصحلولفىيخمرثم،الزيتونيغسلثم.الأوليوروبينلمادة

يتونأاويحفظالملحى(.)الماءالأجاجيسمىملحي

مند!جأنيمكنالذيالاسودادلمنعباستمرارمغمورا

وبحشىالخمر،الزيتوننواةتخرجوقدللهواء.تعرضه

فيالثهطرتعبأثهـاالحلو.والفلفلاللوزمثل،بحشوات

بالبسترة.وتعقم،طازجملحيمحلول

الناضجغيرالزيتونمعفتتعامل،الأمريكيةالطريقةأما

القلي،محلولفيالثمارتغمرحيثصناعيا،للصفرةالمائل

للكرارة.أثرلايتبقىحتىبالتناوبللهواءتعرضثم

تغسلثمللسواد،المائلالبنياللونإلىالزيتونويتحول

حرارةدرجةفيالزيتونيعقمالتعليبوبعد.وتخللالثمار

.م161إلىتصل

الناضجالزيتونفيخضع،اليونانيةالطريقةفىأما

كلحلولفىبصءتخميرعمليةإلىالارجوانيالأسود

عليها،تغلبحتىالثمرةمرارةتتناقصالتخميروأثناءملحي

ت!شخدملاهذهالتصنيعوعملية.الملحىالمحلولنكهة

القلى.محلول

فيالزتونمعظمالمتوسطالبحردولتنتج.الإنتاج

نصفحواليمعاوأسبانياإيطالياتنتجحيث.العالم

6)000)000حواليوهناك.الزيتونمنالعالممحصول

هذهوتنتج.العالمفيالمزروعةالزيتونأشجارمنهكتار

ا%يتونامنمتريطن01و...،...حواليالأشجار

مشويأ.

العربية.البلادفيالبريالنبات:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.البريالزيتون

ادبري(.)الزيتونالعربية

شهير،تاريخيمسجدجامإدزشونة.!جامعالزددوفة،

الإهـلامية،الدراساتفيهتدرستونسفيعلميومركز

الحفاظإلىيهدف.والرياضياتوالهندسةالطبوعلوم

فتحاانرإالعادةكانت.التعليمونشر،الإسلامتعاليمعلى

لإنشاءالمنالسبالموقعفيهااختارواأرضاالمسلمونالعرب

الجامع،المسجدهوالأبنيةمنيختطونهماوأوللهم،مدينة

تونسمدينةفىأنشئقدالزيتونةجامعيكونهذاوعلى

البلادهذا/فتحقائدأيامنفسها،المدينةتأسيسحينبالذات

هـ،08سنةنحو،النعمانبنحسان،تونسومؤسس!

بهبمرتماعلىالبساطةكايةفيتأسيسهوكان.م996

منبأ!سنبنائهإعادةفيشرعثم.الزمانذلكفيالعادة

سنةةىالحبحاببنأدلهعبيدالاخرالأمويالقاثدقبلذي

بعدم،758أهـ،41سنةعمارتهوتمتم،734أهـ،16

بعضجنحولذاتونسعلىالحبحابابنولايةانتهاء

.الحبحابابنبناهمنأولبأنالقولإلىالمؤرخين

وأمئذنتهالجامعهذامنعرفماوأول.مئذنته

عامةوالمغربخاصةتونسوأهل-الشهيرةصومعته

منمكانهاعرف-صومعةعندهممئذنةكلعلىيطلقون

تقول)تونس(.إفريقيةإلىالمسلمينالعربدخولقبل

صومعةدازاءينزلونكانواالمسلمينالعربإنالروأيات

كانواحتىبها،يتعبدكانبراهبويستأنسون)ترشيس(،

!ىل!ىلقداراهبنوكط.تؤنسالبقعةهذه:يقولون

جعلتإلمملاميامسجداالمكاناتخذلماسياخا.المحراب

نحوجدرانهاعرضوكان.للصلاةالاذانمحلالصومعة

أواسطفي،المراديبايمحمدالأميرعلوهافيوزاد،م4

ام(،652هـ،أ0)63الهجريعشرالحاديالقرن

سنةنحوللسقوطوتداعت،م03ارتفاعهافأصبح

التيالحالةعلىوجددتفنقضتام،298هـ،9013

الفراغوتم،م43لتبيغارتفاعهافيوزيد،الآنعليهاهي

.أم598أهـ،312سنةذلكمن

شجرةإلىالجامعهذانسبةالراجح.تسميتهأصل

تونسأبناءقولوهو،إنشائهعندبجانبهكانتالتيالزيتون

التيزيتونةالقديسةإلىنسبتهإنقالمنوهناك.بالذات

الاسمهذااختارواالمسلمينإنوقيلبمالواندالزمنعاشت

بنورالإفريقيالشماليضيءزيتاهذهزشونتهممنليجعلوا

مثلوالأرضالسمواتنورالله):تعالىبقولهتيمناالإيمان

الزجاجة،زجاجةفيالمصباحمصباحفيهاكصنمكاةنوره

شرقيةلازيتونةمباركةشجرةمنيوقددرفيكوكبكأنها

نورعلىنورنار،تمسسهلمولويضيءزيتهايكادغربيةولا

واللهللناسالأمثالاللهويضربيشاءمنلنورهاللهيهدي

35.النور:!عليمشيءبكل

تونس.فىالزيتونةجامع



معجا،يتونةلزا496

عبرفيهأجريتالتيوالتوسعاتالتجديدات

التيتلكبعدالمسجدهذافىزياداتطرأتالعصور.

الأغلببناللهزيادةأنذلكفمن.الحبحابابنأحدثها

كساهوقد.م865هـ،025سنةضخمةأبنيةفيهبنى

سنةالحفصيالمنتصربنيحيىالمؤمنينأميروحسنه

بعملالحفصىزكرياأسملطاناوأمر.أم278هـ،676

هـ،716سنةالصلاةلبيتخشبمنوأبوابعوارض

الحفصياللهعبدأبوالسلطانفيهوأنشأ.أم317

السبيلوبنىالجنائز،صحنيلىممابابهاالتيالمقصورة

السادسة)المائةالهجريةالعاشرةالمائةرأسعلىتحتهاالذي

تاجالجامإلشئمحمدإماموبنى(.الميلاديةعشرة

ووقعالجامقبصحنالشرقيةالمجنبةالبكريالعارفين

الصادقيةالدولةعهدعلىأخرهامرارا،والإصلاحالترميم

الدولةعهدوعلى،الرحيبصحنهمنالغربيالجانبفي

الجنائز.صحنبمدخلالعلوية

المؤرخينأغلبكتاباتفيالجام!رضاهذاذكرجاء

عنديقفواولم،الحفصيالعهدقبلتونسعنتكلمواالذين

عنالأساسيةالمعلوماتفإنولهذا،الختلفة،أنشطته

الحفصى.بالعهدتبدأأنشطته

تون!حكامكان.الزيتونةجامعفيالصلاةإمامة

فيمنيدققونالدهورمرعلىبيوتهماختلافعلى

وإمامةللخطابةوالصالحينوالاشسرافالعلماءمنينتخبونه

فالإمامالبلاد.أهلقلوبفيمكانةمنلهلمافيه،الصلاة

منباذنإلامحرأبهيعتلىلا،الأمةوقدوةالأئمةإمامبه

ثلاثةبهي!صنأنبهالإداريةالترأتيبواقتضت.السلطهان

منلهاللهسسرهوماوالعيدينالجمعةلخطبةأولهم،أئمة

الصلواتفيالناسلإمامةوالثانى،الخمسالصلوات

عنللإنابةوالثالثالجايم،قربدارفيويسكن،الخمس

راببإمامالجايموعزز.الغيابحالةفياسمابقينالإما!ن

خامصباماموزود،التراويحصلاةفيالناسللإمامة

أهلكبيروأولهمعديهممر،رسولبيتمنوكلهم،احتياطى

ولا.الأشرافالسادةونقيبالمالكىبالمذهبالشورى

الأعظم.الإماممشورةبعدإلابالجامعمهمشيءيفعل

بعدبالجامعيجلسالمفتيكان.الزيتونةبجامعالإفتاء

مشاكلهمالناسعليهويعرضالعصرأوالجمعةصلاة

صبغتهاالإفتاءخطةتأخذولمعنها.فيجيبالفقهية

القرنمنالثانيالنصففيإلانفوذهايعظمولمالرسمية

عشرالرابعألمحرنمنالثافي)النصفالهجريالثامن

وبحلول.شأنهوعظمالمالكيالمذهبسادعندما(الميلادي

الحهدفيبهيتميزكانماالإفتاءمنصبفقدالتركيالعهد

عضواالمفتىوأصبح،للعامةوإفادةاستقلالمنالحفصي

الحكمعنالبحثفيالقا!ييساعدالقضاء،مجلسفي

مجلسويعقد.قضائيةسلطةبأييتمتعولا،الشرعي

ويتكونالباشا،بدار-فيهعضواالمفتىكانالذيالقضاء

.الأشرافونقيبوالمفتينوالقاضيخليفتهأوالباشامن

فقط.استشاريةالمفتىمه!ةأصبحتوبذلك

مصادرأيدينابينيوجدلا.الزيتونةبجامعالتعليم

ولذلك،الزيتونةجامعفىالتعليمبداياتتؤكدتاريخية

ذهبإنماالجامعهذافىالمدرسينأوائلأسماءذكرمنفإن

يرجع،بالزيتونةالتعليمإلىيشيرأثروأقدم،الترجيحإلى

بنزيدالبشرأبىترجمةفيللهجرةأسثالثاالقرنأوائلإلى

.الأزديبشر

التقليدية،الطريقةعلىلمجمانوتلقيهالعلمتعليمكان

ويجتمعالمسجد،سواريأحدعندالشيخيجلسحيث

نظامهناكيكونأندون،عنهالأخذفيالراغبونإليه

علميةبمادةيتقيدونولا،والمتعلمينالعلماءحالةيضبط

الحفصى،العهدفىالحالوتبدلم!ن.بكتابولامحددة

والدارسونالمدرسونبهيلتزممتطورنظامللجامعوأصبح

لهوجعلتلهجديدةقوانينالحفصية،الدولةسنتفقد

منذوأصبح.والعلميةالإنشائيةأغراضهعلىوقفتأوقافا

الدراساتفيهتدرسالذيالعلصيالمركزالعهدذلك

.والرياضياتوالهندسةالطبعلوموكدلكالإسلامية

ترتيبإلى-التركىالعهدفيباشاأحمدالمشيروعمد

وطلابعلماءمنالجامعهذافيالعاملونبهيلتزمقانون

ومثلالأحنافمنعالما51بانتخابوأمر.وإداريين

درسينبإعطاءمنهمواحدكليقوم،المالكيةمنعددهم

راتبامنهمواحدلكلوخصص،العلوممنمنهيطلبمما

نأعلى،المالبيتفواضلمنتؤخذريالآ06قدرهشهريا

هذامنيحرمشرعىعذربغيرالتدريسعنيتخلفمن

وأيامرمضانوشهروالجمعةالخميمه!يوميإلا،الراتب

الحنفيالإسلاملشيخيذأ!كفيالنظروقلد.العيدين

فىريالمائةالنظرعلىمنهماواحدكلومرتب،والمالكى

الحنفيبالقاضيينذلكفىالنظرعلىوأعانهماالشهر،

.اليومفيرياللاتثلاثةمنهماواحدلكلوجعل،والمالكي

البايوأعاد.ام842هـ،ا258عامفيذلكوكان

الجديدةالمعطياتوفقالجامعترتيبباشاصادقمحمد

باشاالدينخيروزيرهعهدفىقانونفصدر،المتطورة

لجنةبتأليفقضىام(875أهـ،292)سنةالتونسي

يجبالتيالعلومتحديدإنجازاتهامنوكان،برئا!مته

.العلومهذهتتضمنالتيالكتبتعيينمع،فيهتدريسها

عبالبايأيام،أم198هـ،ا903عامقانونوصدر

فىمدرسوظيفةعلىالحصوليمكنلاأنهعلىنصباشا،

طلابكلفيهيستويعلنيامتحانبعدإلاالجامعهذا

البايأيامأم،898هـ،أ631عامقانونوصدرالعلم



596،جامعالزيتونة

الزيتونةجامعمئذنة

الجامعفىالامتحاناتطريقةتنظيمعلىعملالمذكور،

يمنحالناصلحوأن،الإمتحاناتهذهفىالمقررةوالعلوم

تعالىاللهكتاببالجامعيتلىوكانالتطولمجى.شهادة

صلاة،وقب!الصبحصلاةقبلالختمةكرسىعلىبالتجويد

بنعث!انأبواستنهاسنةوهىالعصر.صلاةوقبلالظهر،

بلادكأ5إليهأهديحين،حفصبنيملوكمنالعزيز،عبد

ووقفالزشونة،جامعبهفآثر،نفيسمصحفالأندلس

البلاد،أهلذلكفيوقلده،الطائلةالأوقافألمجودعلى

فىدتشلاالأوقافأوفرمنالختمةوقفأصبحبحيث

ا!:سبوعبحزبالمعروفالحزبذلكومنهذا.زماننا

فيالةرانبهويختم،بالمحرابالصبحصلاةبعديقرأالذي

تونس،أهلمنالغفيرالجمعويحضمره،جمعةكل

أبوالحزبهذااستنوقد.بسلكهالانتظامفيويتنافسون

قراءةذلكومن.الحفصيبكرأبيبنأحمدالعباس

بينالصحيحوروايةالعصر،صلاةبعدوالترهيبالترغيب

الحفصي.العزيزعبدفارسأبوابتدأهامنقبةوهي،الظهرين

ببابالأول،الثلاثةالأئمةيجلسأنالانالجاريةوصفتها

فترةالبخاريصحيحبروايةالأكبرالإمامفيبتدئالشفاء

ثم،مسلمصحيحبروايةالثانيالإماميتلوهثم،الوقتمن

إلىعياضللقاضيالشفاكتاببروأيةالثالثاللإماميعقبه

غفيرةجماعةالمجلسهذاوتحضرالعصر.صلاةإقامةوقت

أحزاببالجامعيوجدكما،المهنيةالطبقاتمختلفمن

خمسينزهاءو!ط،مختلفةأوقاتفىالقرآنلقراءةأخرى

عليهميصرف،قارئثلاثمائةعلىقرائهاعدديربو،حلقة

الخير.أهلأوقافريعمن

زاخراالعلمكان.الزيتونةبجامعالدراسيةالمقررات

إلىعلماءعنعلماءيتلقاهالأخرىتونسومعاهدبالزيتونة

ابنعلمائهمنواشتوحفص،بنىدولةفيشأنهتعاظمأن

وابنهارونوابنالسلامعبدابنوالقاضىعصفور

ممنوغيرهم،والفبرينيخلدونوابنعرفةوابنالحبحاب

الأقطارسائرفيعلومهموظهرتفن،كلفيبرزوا

عامصدرالذيالقانونمنلناويتضمح.الإسلامية

التيالعلومأنالجامعهذاأمورلترتيبأم875هـ،أ292

والحديث،والتفسير،،القرآن:هى،بهتدريسهاتقرر

والفرائض،،والمالكيالحنفيالفقه،والمصطلح،والكلام

والبيانوالمعاني،والصرفوالنحو،والميقات،والتصوف

والرسم،والتاريخوالسير،والادابالعربيةواللغة،والبديع

البحث،وادابوالمنطق،والقوافيوالعروض،والخط

والهيئة.والمساحةوالهندسةوالحساب

عليا،:مراتبثلاثفهىتدرسالتىالكتبوأما

تفسيرفمنها:العلياالمرتبةكتبفأماودونهما.،ووسطى

مسلم،وصحيح،البخاريوعمحيحوالموطأ،،الجلالين

بنومختصر،اللدنيةوالمواهب،عياضللقاضيوالشفاء

الدينعلوموإحياء،إسحاقبنخليلومختصر،الحاجب

والسيرةللثعالبىاللغةوفقه،للسيوطيوالمزهر،للغزالي

ومقالات،خلدونلابنالعبروكتابللكلاممط،النبوية

.إقليدس

النووية،الأربعونف!نها:الوسطىالمرتبةكتبوأما

ابنوألفية،العراقيوألفية،والشاطبية،للترمذيوالشمائل

وقصيدة،رشيقلابنوالعمدةالحريريومقامات،مالك

.البوصيريوبردة،كعب

زيدأبيابنرسالةفمنها:،الثالثةالمرتبةكتبوأما

.الندىوقطر،والأجرومية،والعشماوية،القيرواني
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كماالنظارالمشايخمراقبةتحتالموادهذهتدريسوشم

إلىالقانونهذاعهدمنوتخرج.القانونذلكعلىنص

العاليةالخططفىعملواالذينالمتخصصينمنجمعالان

والإدارية.والسيامميةالشرعية

بتخصيصجلياالاهتمامظهر.الزيتونةجامعمكتبة

حبسفلقدالحفصى،العهدفىالجامعبهذاملحقةمكتبة

ماوحدهالحفصىأحمدبنالعزيزعبدفارسأبوالسلطان

بهازينخزائنفيووضعهامجلد،ألفالتلاثينعلىينيف

العلماءعلىووقفهاام،693هـ،697سنةالجامعصدر

السلطانتلاهث!ابأمرها.يقومماعليهاوحبس،والمتعلمين

ما435هـ،983سنةفجمعالمنصور،محمدبنعثمان

مقصورةلهاوبنى،فارسأبىخزائنتقاربأخرىخزانة

تلكفيالكتبتلكوفرق،بالخزائنوملأهامتسعة

وبنى.الكتببمقصورةهذايومناإلىوتعرف،الخزائن

محمدبنالحسنبنمحمداللهعبدأبوالحفصيالسلطان

الجامع،منالجنائزبصحنتوجدالتيالمقصورةالمعسعود

كتئافيهاوأوقف-كنيتهإلىنسبة-بالعبدليةالانالمعروفة

سنةوذلك،للمنتفعتيسيرانظارالهاوجعل،شتىفسونفي

.أم394هـ،998

بهذهعبثواالتونسيةالبلادالأسبانيوندخلوعندما

آخرإلىالعلمكتبمنوالمدارسالجوامعفخلت،الخزائن

معالمها،بإحياءالحسينيةالدولةأمراءأعتنىثم.الأتراكدولة

الزيتونةجامعبمكتبةباشاأحمدالعباسأبوالأميرفاعتنى

التي-الباشابيتجامعكتبإليهفحول،خاصةبصفة

الحسينية-الدولةأمراءثانىمحمد،بنعليالباشاجلبها

ثم،خوجةحسينالوزيركتبمناشتراهماإليهاوأضاف

وفاتهم،بعدالأعلامالعلماءبعضكتبمناشتراهما

سنةذلكوكانمنها.خزانةبعشرينالجامعصدروعمر

كليأتى،وكيلينللخزانةورتب.أم084هـ،ا256

أعينثمكتب،منيحتاجونماالطلبةلمناولةمنهماواحد

لتفقد-الان-أخرىخطةأقيمتثم،بثالثالوكيلين

وأضاف.الدولةطرفمنخصوصىبمأمورالكتبخزائن

إلىأخرىخزائنستالتونسيباشاالدينخبيرالوزير

وتلاهاام،874أهـ،192سنة،الجامعهذاخزائن

فىالكتبوظلت.المكتبةهذهبهاأثرىأخرىبمجموعات

الرزقي،الدريديعباسإبراهيمأنذلكأمثلةومنازدياد،

عددبجلبأمر،الصادقيةالدولةعهدعلىالعمالأحد

الجامع،كتبإلىوضمها،النفيسةالكتبمنقليلغير

محمدالمنعموالوزيرإسماعيلبنمصطفىفعلوكذلك

المكتبةبلغتحتىعمر،بنالختاروالشيخخزندار

إليهاوأضيفتباليد.منسوخغالبهامجلدا،474.11

.الزمانهذافيالخلدونيةالمدرسةمكتبة

الشعبقام.الزيتونةجامععلىالمحبوسةالأوقاف

للإنفاقكثيرةخيريةبمبادراتوأعيانهأمرائهمعالتونسي

المنازعذلكفيولهم،الجامعلهذاالختلفةالانشطةعلى

يوقفمنومنهم،الإمامعلىيوقفمنفمنهم،الغريبة

-البريأي-الوحشيالحمامأو،المؤذنأو،القارئعلى

فعلمثلماللوضوء،ميضاةيبنيمنومنهم،إليهيأويالذي

هـ،398)تالحفصمىالمنصوربنعثمانالتونسىالحاكم

منأنويذكر.السلطانميفاةباسمعرفت،أم488

ت)الحفصىبكرأبيبنأحمدالعباسأبيحسنات

أممبوعكلفىللقرآنالقراءةإقامةأم(493هـ،697

هذاعلىوأوقف،السبعبحزبعرف،الزيتونةبجامع

وقافا.أ

لدورمماثلبدورالجامعهذاقام.الزيتونةجامعدور

القرويين.جامعةبمجامعةالأزهر،انظر:،والقروشالأزهر

هذاعلماءوتولى.الأصيلالإسلاميالفكرعلىالحفاظفى

سائرالمفهومهذاغطىحتىالخالفةالعقائدمكافحةالجامع

مالك.الإمامباجتهادمإلأخذ،ب!صاملهالتونسىالتراب

الصالحين.والعلماءالحكاممنبفيضالتونسىالمجتمعوأمد

ويحلالعقوديبرمالذيالقريةعدلكاتبهوفالزيتوني

وواعظهاومرشدهاومدرسهاالقريةإماموهو،الناسمشاكل

البلاد.فىالتعليمىالهرمقمةوهووأديبها،ومفتيها

الزيتوني،التعليمبورقيبةالحبيبألغىأم9ء9عامفي

فقط.الدينيةالشعائرإقامةعلىالجامعدوراقتصرثمومن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العربعندالعلومالعربيةالدوفيالتعليمحامعةالأرهر،

لمسلمينواتاريح،تونسلإسلاما

الإسلاميةالعمارةالقرويينجا!عةالحبيب،لورقيبة

الإسلاميةأغتوحاالنعمادبنحسانالإسلاميةالتربية

اكسمجدحلدونالنوالتعليمالتربية

)الفدك(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الزيج

مخرج(.1132)9186فلورنسريجفيللى

المسرحياتمنسلسلةبسببشهرةحقق.أمريكيمسرحي

فيسنويايقدمهاكانزيجفيلدحماقاتعليهاأطلقالغنائية

.أم279وعام7091عامبينالواقعةالفترة

النساءمنلمجموعةتعرضزيجفيلدحماقاتكانت

فييستعرضنوهنالثمنباهضةالأنيقةملابسهنفى

كذلكزيجفيلدقدم.بالحياةنابضةغنائيةمجموعات

سبيلعلىمنهم،غنائيةمسرحياتفيالمغنيينمنالكثير

.سدبليو.روجرز،ويل،برايسفانيكانتور،إديالمثال

وليمز.بيرتفيلدز،
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برلينإرفيخمثل،موسيقيينمؤلفينزيجفيلدوكلف

"نمماقماتفىعرضتالتىالأغافيليقدمواكيرنوجيروم

!وميديةمسرحياتانتجزيجفيلدأنكمازيجفيلد.

الى!ينةوعرضأم(؟29)7ريوريتا:مثلعديدة

!شيكاغوفىزيجفيلدولد.م(291)8روزاليم(؟291)7

.المتحدةبالولايات

هـ،386-31)0محمدأبوزلد،أبىابن

أرحمنعبدابنعبداللهبنمحمدم(.229-699

فيالمالكيةإمامكان.والفقهبالتفسيراشتغل،القيرواني

المذهب.وقطبالأع!غربمالكلقب.زمانه

كتاببمالمدونةمختصربموالزياداتالنوادر:كتبهمن

.بالقيروانوماتولد.الرسالة

م(.083-؟هـ،512-؟)الأنصاريزيدأبو

كان.المشهوالإمامالأنصاريثابتبنأوسبنسعيد

عليهغلبىت،ولغويةأدبيةتصانيفصاحبنحويا،إماما

العلاءبنعمروأبيعنروى،والغريبوالنوادراللغة

السصستانيحاتموأبيعبيدبنوعمروالعجاجبنورؤبة

أبوقال.وطائفةشبةبنوعمرسلامبنالقاسمعبيدوأبي

الخليلمثل!يكنولمبالنحو،عالمازيدأبوكان:العباس

،باللغاتالعلمفىزيدأبيبابمنيونسوكان،وسيبويه

أعلمز!دأبووكانبالنحو.زيدأبيمنأعلميونسوكان

بالنحو.الثلاثة

مقبول،ثقة،العربمنالسماعكثيرزيدأبووكان

فأناالثةء،أخبرني:سيبويهقالإذا:يقولوكان.الرواية

زيدوأبو،اللغةثلثيحفظالأصمعيكانقيل:.أخبرته

كركرةبنوعمرواللغةنصفأحمدبنوالخليلاللغةثلثى

كلها.اللغةيحفظالأعرابي

كتابوالنوادربم:اللغةفيالمشهورةتصانيفهمن

بممشةثلاث!تفىعملته:قالزيدأباإنقيلالذيبمالهمزة

الكتبمنوغيرهاالأسماء،غريببمالقرانلغاتومنها

إليه.نسبتالتي

زيد.أبوالبدضي،انظر:.البلخيريدأبو

عبدابوأ753(.-؟اهـ،36-؟)أسلمبنزيد

الحجةالإمامالمدنيالعمريالعدويأسلمبنزيدالله

الفقيه.القدوة

بناللهعبدوعنعمر،مولىأسلموالدهعنحدث

وغيرهم.مالكبنوأنساللهعبدبنوجابرعمر

عيينةوابمتوالأوزأعيوالثوريمالكالإمامعنهحدث

وغيرهم

عقيدطاللهرسولمسجدفيللعلمحلقةلهوكانش،

الأربعين،إلىوصلربماعددهمإنحتىالفقهاء،يحضرها

وماكان،متماريانولامتنازعانمجلسهفييربمطكانوما

ابنهعنهيرويهتفسيروله.النافعالحديثسوىفيهيسمع

الرحمز،.عبد

م(.665-611هـ،45اق.هـ-)1ثابتبنزيلى

.الخزرجمنأنصاريصحابي.خارجةأبوثابتبنزيد

سنواتستوعمره،بعاثيومأبوهوقتلالمدءنةفيولد

مكة.إلىأمهفحملته

ثابت،بنزيدكانالمدينةعل!اللهرسولقدمعندما

زيدتابع.الكريمالقرانمنسورةأ7تعلمقد4ىاللهرضى

افتخر.حفظهعلىوأقبل،الوحيبهينزلما4صاللهرضي

كتابمنحفظهلماعل!اللهرسولأماماكشرجقومهبه

الله.

!هم!.اللهرسولمنبأمرقصيرةفترةفيالر!ريةتعلم

.يكتبونماويقرأاليهودمخاطبةفىلهيكتىطوكان

وموضع،الوحىكتابمنوكانالسريانيةتع!3وكذلك

ء!.النبيثقة

يشهدولممجاهدا،عنهاللهرضىثابتبنزيدكان

إلىيقفكانولكنهسنه،لصغرأحدفىيصاربولمبدرا

.أوامرهيلبيضلإيإب!الرسولجانب

بعدمعركةعنتخلفوما،الخندقحفرؤئيشارك

فيوكانمكة،فتحوشهدخيبرفتحفى/شارككما،ذلك

النجار.بنيرايةسلمهوقدتبوكفى!!!داللهرسو!،ركب

جمعواعياحافظاعل!اللهرسولعهدعلىكان

!!:عنه!ال!تنفا!4رسولعهدعلىيمالكمالقران

عنصحيحباسنادالحاكمرواه(ثابتبنزيدأمتي)أفرص

عدبالرسولكان.الراشدينالخلفاءمنسقرباوكانأنس.

الله.كلاممنالوحىبهينزلمالسجلزيدايدعو

ساعدةبنيسقيفةفيوقفكل!ل!الرسولوؤطةوبعد

المهاجرين.فيالخلافةتكونأنيدعوخطيبا

اليمامةمعركةفيعنهاللهرضيثابتبنيدزاشترك

.اليرموكوشهدالكذابوربلمةقتالفي

المدينةعلىعنهاللهرضىعمر،الخليفةبمشخلفهوكان

المسؤولالصديقبكرأبوالخليفةوجعلهسفر.فيخرجإذا

الصدوروعتهمازيدفتتبع،الكريمالقرآنبمصععنالأول

الخليفةكلفهمممنكانوكذلكالسطور.حوتهوما

كتابمننصخبضعةباستنساخعنهاللهرضي،عثمان

الله.

اللهرسولعنوروىمعاويةخلافةفىزيدتوفي

حديتا.عل!29
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بنزيدم(.962؟هـ،8-؟)حارثةبنريلى

إلىنسبهيعودجليلصحابيالكلبيضراحيلبنحارثة

،عكاظسوقفىوبيعيافعفتىوهوأسر.كلبقبيلة

محمدتزوجهاولما،خديجةلعمتهحزامبنحكيمواشتراه

فأعتقه.زيداأهدته،البعثةقبلظ!!

فىبوجودهعنهاللهرضيحارثةبنزيدأهلعرف

فدائه،بشأنظ!!دمحمداوخاطب،لفدائهأبوهفجاءمكة،

اللهرضيزيدفآثر،عندهالبقاءأوبأهلهالالتحاقبنفخيره

نفساطمأنتوبذلك،فتبناهضويإبهمحمدعندالبقاءعنه

زيد.والدحارثة

الايةنزلتحتىمحمدبنبزيديعرفأصبحذلكبعد

.ه:الآحزاب!اللهعندأقسطهولآبائهمادعوهم):الكريمة

عنه.أللهرضيحارثةبنبزيدبعدهافعرف

قضى)فلما:الكريمةالآيةفياسمهالكريمالقرآنذكر

فيحرجالمؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكهاوطرامنهازيذ

مفعولا!اللهأمروكانوطرامنهنقضواإذاأدعيائهمأزواج

بتطليقظةيدالنبيأمرالقرآنأنوالمقصود37.:الأحزا!

يبطلحتىللنبىوتزويجهازيدمنجحعقبنتزينب

التبني.مفهوم

وعبأسلموأ،منأوائلمنعنهاللهر!ىكان

عنهأللهرضيزيدصحب.الأصيلمنبعهمنالإسلام

يدعوهماأهلهاقصدعندماالطائفإلى!لدالرسول

سعدعندونزل،المدينةإلىعنهاللهرضيوهاجر.لنصرته

!4وبين!كللا!يرارسصلوآخىعنه،اللهرضيخيثمةابن

عمته.ابنةزينبزوجهثمعنه،اللهرضيحمزة

الضواتجميعشه!،الرماةمنعنهاللهرضيكان

عندماالمدينةعلىعثبمرالرسولوأستخلفهصتنليماي!،الرسولمع

علىكذلكوأمره(المصطلقبني!غزوةالمريسئالىخرج

السرايا.منعدد

رسولبعثماعنها:اللهرضىعائشةالمؤمنينأمقالت

أمرهإل!جيشفيعنهاللهرضيحارثةبنزيدعلبالله

..عليه

،الشامبلادفيالرومغزوصؤ؟يدالرسولأرادوعندما

الأولىالقيادةعقدمجاهد،آلافثلاثةمنجيشأوجمع

أبىبنجعفرمنكلعلىوقدمهعنه،اللهرضيلزيد

رواحة.بنوعبدالله،طالب

وكانمؤتةفياشومجيشعديهممراللهرسولجيمقواجه

أميرمالبثولكنالناسوتردد.ألفمائةمنأكثرعدده

الروميقاتلاندفعأنعنهاللهرضيحارثةبنزيدالجيش

عليهو-نشهيدا.سقطحتىضلإل!!ال!رسولرايةدون

اللهملزيد،اغفر)اللهم:وقالشديداحزناعلباللهرلمول

عنه.اللهرضىلزيد(.اغفراللهملزيد،اغفر

مأجح!ق،بنتزينبووئدبممحمدأيضا:انظر

لمؤمنين.ا

زيد.بوأ،لبىلثعاا:نظرا0لبيلثعاايدربوأ

زيد.أبو،بوسيلدا:نظرا.بوسيلداريدبوأ

-1861هـ،3331-21)78جرجي،زيدان

ومؤرخوأديبكاتب.زيدانحبيبجرجيأم(.419

.النشأةمصريالمولدلبناني.والتأليفالصحافةروادمن

إلىأبوهأرسلهعمرهمنالخامسةوفي،بيروتفيولد

الشواممدرسةإلىثم،شفيقإلياسالقسيسيديرهامدرسة

مسعودالمعلممدرسةإلىثمأغرنسية،االلغةتعلمحيث

الإنجليزية.تعلمحيثالطويل

كا!ص!"*!الشمانلجمعمةفرعاوكانت

جمعمهسلدلياسطم

؟؟7!!بيرو!فىالبرسص!

فيبريطانيا،فىالمسيحيين

*!ص+ني!هذهفينفسهووجد

؟!7.!"7-ي!نمرفارسمعالجماعة

زي!انجرجي+وسليمصروفويعقوب

سنةوفي.وغيرهمالبستاني

سنةلمصرهاجرثم،الصيدلةلدراسةانصرفام882

فىع!لمصروفي.الماسونيةإلىانتسابهبعدأم883

ألكسانالأرمنىيديرهاالتياليوميةالزمانصحيفة

عطلأنبعدالقاهرةفىالوحيدةالجريدةوكانت،صرافيان

فىوعمل.عرابيأحمدثورةبعدمصرصحافةالإنجليز

ما884عاموفي،البريطانيةالخابراتسلكفيالفترةهذه

قلمفيمترجماالسودانإلىالإنجليزيةالحملةرافق

الإنجليزية.الالمشخبارات

العبريةليتعلمبيروتإلىمصرمنجرجيانتقل

لهمكافأةلندنإلىسافرعاموبعدأم885سنةواسريانية

مصرإلىعادولما،الإنجليزيةبراتالخطفىخ!مطشهعلى

مشتركاالتأليفمطبعةأنشأثم.ا!لقتطفإدارةفىعول

سميتثم،المعارفلدارالأولالمؤسرمترينجيبمع

لجرجىملكاأصبحتأنبعدبالهلاللاحقاالمطبعةهذه

وقامالهلالمجلةأم298سنةأصدرثم،وحده

مؤلفاتهجرجىألفالفترةهذهوفى،بنفسهبتحريرها

التاريخية.ورواياته

،أم881منذبالمستشرقينوثيقةعلاقاتلجرجيكان

زيهر.وجولدومارجليوث،وفلهإوزننولدكههؤلاءومن

وكانمصرفيللمستشرقينمقراالهلالداروكانت

إليها.لرحلاتهممبرمجاجرجى
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*ختلففيالمؤلفاتمنبعددالعربيةالمكتبةأثرى

واللغةوالتراجمالتاربوالجغرافيافىفكتب،ألمجالات

اكصدنتاريخ:ذلكفيمؤلفاتهأشهرومنوالأدب

ام(؟9)80الإسلامقبلالعربام(،09)2الإسلامي

رواياتهعلىقامتشهرتهولكن،العربيةالنهضةبناة

فتحأشهر!!ا:ومن،روايةالعشرينعلىربتالتيالتاريخية

مؤلفهعنفضلاهذا؟الأيوبيالدينصلاحبمالأندلس

العربية.اللغةآدابتاريخ:القيمالأدبي

القلبية.بالسكتةفجأةبالقاهرةتوفي

هـ،أ214-1)327حسينمحمد،زيدان

ومؤرخأديبزيدانحسينمحمدام(.9091-299

فيولد،سعوديوصحفي

رو-++بمفيوتخرجالمنورةالمدينة

عص؟+بدأ.الراقيةالهاشميةالمدرسة

غلا-فيمدرساالوظيفىنشاطه

-رطي!؟!ص7،بالمدينةالايتامدارمدرسة

-ر!كا-3لأ+سيرللعملذلكبعدتفرعثم

ل!لاصء؟!!؟!تحريرفترأس.الصحفي

فيء-تحريروأخيرا،والندوةالبلاد

تصدرهاىالتي،الدارةمجلة

زيا.انحسينمحمدفيعبدالعزيزالملكدارة

مقالةكاتبوهو.الرياض

أنسابفىحجةأنهكما،والتاريخواللغةالأدبفيبارز

فىصفبأسلوبزيدانويتميزوقبائلها.الجزيرةعرب

المؤثر.الإلقاءوطريقةالكتابة

،كتابمنأكثرفىودراساتهمقالاتهطبعتوقد

الأدطورةبينهلالبنوام(،)679بطلسيرةمنها:

وشبهنجاءإلىالأوروبيينرحلاتام(،)769والحقيقة

التاريخعنمحاضراتأم(بم)779العربيةالجزيرة

أم(بم)819ونصكلمةأم(،)779العربيةوالثقافة

ام(.89)4مجنحةخواطر

ام(.680-3001هـ،461-93)4زيلىونابن

أعلاممرق.الخزومىزيدونبنعبداللهبنأحمدالوليدأبو

نسبه،بالأندأصبقرطبةولد.الأندلسيينالكتابالشعراء

كانتالتيالعربيةمخزومقبيلةإلىينتمي؟صريحعربي

لشطعروهو.الأندلسإلىالراحلةالقبائلطلائعمن

التاريخعلىبصماتهتركفقد.منازعدونوأديبهاالأندلس

وبيتعريئءأسرةسليلوهو.للأندلسوالسياسىالأدبي

لمىتحقبلوإعداده،بتأديبهوالدهعنيفقد،وأدبعلم

تكوينفيالفعالالأثرقرطبةفىالنشأةلهذهوكان.حافل

لهومسرحقرطبةتكنولم.والسيامميةاععلميةشخصيته

.والادبللعلممنتدىكانتولكنها،سبفصوطرب

علمايكونلأنأهلتهواسعةثقافةعلىزيدونابنفحصل

الأدبية.أعلامهامن

باللهالمستكفيبنتبولآدةزيدونابنطالعيرتبط

أمية.بنيخلفاءآخرقبلمنقرطبةعلىكانالذبب،الخليفة

قصيرةفترةسوىيلبثولم.المستكفيبنتولادةانظر:

عصرهاريحانةكانتالتيلولآدةحبهقصة،ذاعتحتى

.والأدببالشعرمولعةفهي،أدبيصالونوصاحبة

أدتالتيتلكأشحهرهاومن،القصص-خولهمافنسجت

عامرأيالوزيرإلىولادةتحولتعندمابينهماالقطيعةإلى

الشعرمنطيباقدراالعلاقةهذهأثمرتوقد.عبدوسابن

الجاحظلرسالةمحاكاةوهىالهزليةالرسالةمثلوالنثر،

منزيدونابنيسخرالرسالةهذهوفيوالتدوير.التربيع

.عبدوسابنخصمه

ابنولكنجهور،لابنسياسيامنصبازيدونابمنشغل

السجنهذاوكان،السجنفىبهفزجعليهوجدجهور

الرسالةالمشهورةالثانيةالرسالةكتابةعلىالباعثهو

وفىالعفو.ويناشدهجهور،ابنفيهايستعطف،الجدية

الشكوىبينتتراوح،جميلةقصائدكتبالسصنفترة

.والاستعطافوالعتاب

يعفولم،زيدونابنلرسالةجهورابنبجبلم

منالفرارهـمن433عامتمكنزيدونابنولكن،عنه

قرباالمعتضدلدىفوجدإشبيليا،إلىمفجهاالسجن

النونيةقصيدتهولادةإلىأرسلهناكومنوحسنا.

:المشهورة

تدانينامنبديلاالتنائيأضس!

تجافيالقياناطيبعنوناب

قرطبة،عنبعادهفيصبرايطقلمزيدوناقاولكن

مستشفعاالزهراءمدينةفيواقامستخفيا،إليهافعاد

توفيولما.بعفوهليحظىجهوربنحزمأبيلدىبأصدقائه

زيدونابننجمأخذالحكمزمامالوليدابنهوتؤلدأبوحزم

الوليدولكن.المدحفيشاعريتهوتتفتق،أ-شىمرةيعلو

علىللاستيلاءالفتنةفيبتورطهإياهمتهمازيدونابنجفا

ملقةإلىسفيرازيدونابنأرسلوعندما.بقرطبةالسلطان

التطوافمنفترةبدأثم.قرطبةإلىالعودةخشميةبهاأقام

استقرحتىوغربيهاالأندلسشرقيبينوانتنقلالبلادفى

المقاملهفطاببأشبيليا،عبادبنالمعتضدلد-بالنوىبه

هـ.461سنةحتىعبادابنببلاط

قرطبة.الأولحبهينسهلمأشبيليافىمقامهطيبولكن

ثموالدساش،المؤامراتمنجوفيأخرىمرةإليهافارتحل

قرطبة.عنبعيدابأشبيلياالروحلبسلمعنهاهاجر
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صوتعكسأندلسيوأديبوناثرشاعرزيدونوابن

وشرها.بخيرهاإياهامصوراالأندلسبحياةوتغنى،قرطبة

النونية:فيقولهشعرهأجملومن

جوانحناابتلتفماوبنابنتم

مآقيناجفتولاإليكمشوقا

فممائرناتناجيكمحينتكاد

تأسينالولاالأسىعلينايقضي

فغدتأيامنالفقدكمحالت

لياليابيفابكموكانتسودا

تأئفنامنطلقالعيت!جانبإذ

تصافينامنصافاللهوومربع

المعارضاتبابفىواسعةشهرةالنونيةهذهنالتوقد

الشعر.:انظر.الشعرية

فيكتبهاالتىقصيدتهواستعطافهشكواهرقيقومن

برد:ابنصديقهإلىوأرسلهاالسجن

بأسظنيماعلى

ويأسوالدهريجرح

بالمرءأشرفربما

يأسالآمالعلى

إغفالينجكولقد

احتراسيكويرد

.ومطبوعمحققديوانوله

الشعر.:أيضاانظر

بنلحيبنزيدإلىتنعسبإسلاميةطائفةاكلدلة

الزيديةوتتفقم(.074-896هـ،ا22-)97الحسين

زينعليالإمامحتىالأئمةترتيبفيعشريةالاثنيمع

الباقر.محمدمنلدلآزيدلمجامامةتقولولكنها،العابدين

ووظيفته.الإماممفهومحولمعهاتختلفكما

ولكنها،عشريةكالاثنيالإمامةبوجوبالزيديةتقول

يعينهلمللإمامأوصىحينعيههمرالنبيأنإلىتذهب

لمذكرتالتىال!وصافوأن،بالوصفعرفهبلبال!سم،

يكونأنينبغيولهذا،عليفياكتمالهاأحد،فيتكتمل

للإمامالزيديةوحددت.الرلمسولبعدالخليفةعليالإمام

سخيا،عالماتقياورعاهاشميايكونأن!طمعينةشروطا

يكونأن،عليبعدواشترطوا،.لنفسهداعيايخرجوأن

سواءعنهااللهرضيفاطمةذريةمنأيفاطميا،الإمام

الحسين.أولادمنكانواأمالحسنأولادمنأكانوا

إمامةبجواز-عشريةللاثنيخلافا-الزيديةوقالت

بكرأبيإمامةفإنهذا،وعلى.الأفضلوجودمعالفاضل

على،موجودجائزة-اعتقادهمحمسب-وعثمانوعمر

هيالإمامفيتوافرهايجبالتيالصفاتتلكلأنذلك

،غيرهمنبالإمامةأولىهووالذي،الكاملالإمامصفات

الصفاتهذهبعضيستوفلم!!اماالأم!اختارت!!ان

البيعةالزيديةوأجازت.بيعتهولزمتإمامتهصحتوبايعته

الاثناإليهذهبتماوأنكرت،مختلفينإقليمينفيلإمامين

والتقية.والرجعةالأئمةبعصمةالقولمنعشرية

تامااتفاقانجدبل،بالمعتزلةالزيديةتأثرتالعقائد،وفى

والوعدوالعدلالتوحيدقضايافىلاسيماالطائفتيناراءبين

يمثلهالزيديةبينسلفياأتجاهانجدفإنناذلك،ورغموالوعيد.

ومحمدهـ(،084-)775الوزيربنإبراهيمبنمحمد

بنومحمدهـ(،أ182-01)99الأميربنإسماعيلابن

أهـ(.025-1)173الشوكافيعلى

زيدالإمامإلىبمذهبهاالزيديةتعود،الأحكاموفي

إليه.المنسوبالمجموعكتابتضمنهاآراءمنعنهأثروما

وبقيةالزيديةبينالخلافمواطنفإنحال،أيةوعلى

ويتركزتذكر.تكادولاالفروعتخصالإسلاميةالمذاهب

ومركزالزيديةمعقلاليمنفىالزيديالمذهبأتباع

ثقلهم.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العبيديونالفاطميونعلىبنالحسينالإسلام

الإسلاميةالفلسمةالشيعةعشريةالإتاالإمامية

المعتزلةطال!أبىسعليحعفرألوالاقر،

الزهراءفاطمةعلىدنالحس!

ومعلمموسيقىم(.8571-1971).رلول،ريرلي

فىلحنالألفعلىيربومالحن.نمساويبيانووعازف

مؤلفونألفهاالتيالموسيقيةوالألحانالأغانىضروبشتى

الأصل،فىلهاتكنل!اأصواتمعتتلاءمحتى،آخرون

الدراسة.المؤلفاتهذهوتسمىالبيانو.علىوتعزف

للمؤلفصديفاوكانفيينا،فيكارلزيرنيولد

عامحتىأم008عاممنبيتهوفنفانلودفيغالموسيقي

يحصيالفنيةحياتهمستهلفيزيرنيوكانأم.308

إلاالبيانو،علىالمنفردبالعزفالموسيقيةالحفلاتمنالكثير

وركزالعامةالحفلاتفيالظهورعنتدريجياتخلىأنه

الموسيقى.والتأليفالتدريسعلى

منعشرةالخامسةفيوهوناجحامعلمازيرنيأصبح

الموسيقيوالمؤلفالبيانوعازفتلاميذهبينومن.عمره

ليعست.فرانزالشهيرالمجري

فيزيروك!شركةتصنف.شركة،زيروكس

أكبرإحدىباعتبارها،الأمريكيةالمتحدةالولايات

نسخالةأولأبتكرت.العالمفىالرائدةالصناعيةالمنظمات

علىالمكتوبةأوالمطبوعةالموادمنالجافةالنسخلعملذاتية



اجالفيمنتجاتأيضاالشركةوتنتج.عاديورق

مالية.خدماتوتقدممتعددةالمعلومات

هالويدشركةاسمتحتأم609عامالشركةنشأت

الحربنهايةوبعدالتصوير.وأوراقالنسخآلاتصانعة

العمل(الشركةبدأتام(،49ء-1)939الثانيةالعالمية

نسخلحلإنتاعمليةوهيالجا!،التصويرطريقةابتكارفى

اء!تكملوقدبالتصوير.النسخانظر:.ضغطأوحبربدون

الأ،عمالفيثورةأحدثمما،أم9ء9عامالمنتجتطوير

.م61911عامالحالياسمهاالشركةتبنتوقد.المكتبية

ذاتالوززا،ثقيدة،اللونغامقةحشرةالحصادرير

كأنهاجسمها،أعلىطيهاتستطعبمدقيقةأجنحةأربعة

قرونتسم!!قصيرةمجساتذوعريضرأسولها.سقف

السيكادا.اسمأيضاعليهاويطلقالاستشعار

صادالحصزيزعينيبنإضافيةأعينثلاثهناك

اهيوناالإضافيةالأعينتلكوتسمى.الأساسيتين

سم،5!2بينالحشرةهذهجسمطولويبلغ.البسيطة

على1!التساعدشمعيةمادةمنهاعديدةأنواعوتفرز

المبتل.الرطبالمحيطفيجفافيتها

منالعصارةامتصاصطريقعنالحصاد،زيزتتغذى

الأ-خرى.النباتاتوأنواعالأشجارعلىوتعيشالنباتات

المداريةالمناطقفيالحصادزيزمننوع005.1نحويوجد

العالم.فىالمداريةوشبه

صوتيشبهالذيالعاليبالصوتالحشرةهذهتشتهر

الأصواتتلكوتجتذبالذكور.يطلقهالذيالمتكرر،المنشار

ولكلمعا.الذكورمنكبيرعددجمعفىوتسهمالإناث

العههوتذلكوينطلق،الخاصةأغنيتهالحصادزيزمننوع

تسمىالجلدمنرقيقتينلطقتينغشائينمنذبذباتبوساطة

ض!!حسس

صآ؟

بجحبيم!،.كا!

يحتاح(.اليمين)إلىجلدهاطرحبعدكاملةحشرةتخرجالحصادزيز

عاماءضرسبعةإلىالصورةفيالموضحالأمريكيالموسمىالحصادزيز

عاما.عشرالسبعةجرادةعادةعليهاويطلقلتنمو،

107لحصادازيز

وتحدث.البطنجانبيعلىوتوجدانالطبلمنهـحاالواحدة

.صغيرةعضلاتبواسطةالغشائينفيالذبذبة

،الأغصانفىبيضهاالزيزأنثىتضع.الحياةدورة

فيتصنعهاصغيرةثقوبفيالبيضوتخزن.والشجيرات

البطن.نهايةقربموجودكالمنشار،بعضوالشجيراتتلك

زيزانمنهلتخرج،قليلةأسابيعخلالابىجضوينفقس

علىبدورهاتسقطوالتي،الحورياتأ!حهاصغيرة

أرجلهاالحوريةوتستعمل.التربةداخلوتص!فىالأرض

بجذوربالتغذيوتعيش،التربةلتخترق،ال!بيرةالأمامية

تماما.تكبرحتىالتربةفىوتيقى.النباتات

،النوعحعسب،سنواتعدةالعمليةتلكوتستفرق

وتتسلق،التربةمنخارجةأعلىإلىبعدهاالحوريةوتزحف

وتخرججلدهاتسقطثمآخر،جسمأيةأوشجرة

واقليلةأسابيعلمدة،البالغةالزيزانوتعيش.البالغةكالحشرة

.معدودةأشهر

مننوع002منأكثربأسترالياتوجد.ا!زيزانأنواع

وبالتالي،الأنواعتلكمنالكثيرالأطفالفويعر.الزيزأن

الأنواعهذهإحدىوتظهرعليها.شعبيةأسماءأطلاقتم

الأخضر.الاثنينأوالخضريوتسمىالصيفأوائلفي

الأصفر.الإنتينيسمىالنوعهذامنأصفرصنؤ!ويوجد

الأبيض.جسمهالونمناسمها،الدقيقطحانوتأخذ

أماعينها.فيحمراءنقطلوجودالحمراءالعينتسمىكما

منالشرقيالشاطئطولعلىفيوجد،المزدوجةالطبالة

الزيزانومنأستراليا.جنوبإلىكوينزلاندجنوب

الكمانعازفالأسودالأميريسمىماالأخرى

تبقىكمالتحديد،وجهعلىالعلماءولايعرفوالصرير.

نأويعتقدونالخادرةصورةفيالتربةفىالأستراليةالزيزأن

عدةإلىالصغيرةللأنواعالسنةقرابةبينتتراوحالمدة

!رو،*!-،!هـ*-!صى+خض-،+عيهبم+-!ت!تزصض

اءك!ير!صص،يرس7-3

/!!3*كا!!!ثفئشصلم!!زر-ىءكاشهـكي!4

ءتم!لم!-ع!ث!7-كا-!-صكل3/س3!*ص!ممدسشس!شبز!س-محي

لملمس/!ص!ء،صكاى!!كأ

وهذه)طبلاتها(.بنقارياتهامزعحاأريزاتحدثالمزدوجةالطبالة

.زائدةكبيرةأكطيةلهاالنقاريات
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-يم--+-+*-*3يمزخملاثمف-لاس3ضلىنم"-*-"!تهتت!تطل!*

-عور-*-!!ى73!سم!ءع صجب%!ل!*-ول-ء-ءى33ء*ص؟!!بر

ر!ع"كلص------*صممم3-3،*يرشص!ى

/تبهي---ص7،--3+?.ص3ء--3-كا4-جصمخص.بزء!شبم-!خ

ء!-ش-."،.!3ء2!س-كاس-!!*،--!*كأ-عنمء،.،،

ور-يخر-3ثعع،.!-%--صسى03دبر3لأ.7لا

ء.صصءيش.7-رز*---!.ء،!

،تم-،صةء:ء*3حى-ء!..!.،نمص3كا3ء1س-.ع!377!كا"ءلأ

/7-ءلمير،ء-كللالمبر،،7-عى7لم*+كا-+!

..؟4نزلأ!-7+-لا3-:ير،"(ء/:

ي!تظه!التيالزيزححتمرةألواعأوائلمرالأخصرالاتم!!أو،الخضري

ليا.ستراأ

الشماليةبأمريكاوتوجد.الكبيرةللزيزانلمشوات

واشيزاناليومكلبزيزان:الزيزانمنشائعتانمجموعتان

غامقة،كبيرةفهياليومكلبلزيزانبالنسبة.الدورية

كلوتظهرخضراء،علاماتبهايكونماوعادة،اللون

سبعإلىأربعمنتستغرقكما،وأغسطسيوليوفىعام

ومعالنمو،مكتملةحشرةإلىبيضةمنلتتطورلمشوات

حيثعام،كلتظهرالنمو،مكتملةحشراتفهناكذلك

.الحشراتصغارمنمجموعةكلنمووشتيختلف!

عيونذات،اللونغامقةفتكون،الدوريةالزيزانأما

وأوائلمايوأواخرفيتظهروهىحمراء.ضاحيةوعروق

منلتنمو!شة71أوسنة13الزيزانتلكوتستغرقيونيو.

التىالزيزانعلىويطلقالنمو.مكتملةحشرةإلىحادرة

جرادةالنمومكتملةحشرةإلىلتتحولسنة17تستكمل

!شة.عشرةالسبع

سسبعجلدهاالخادرةتلقى،الطويلةالمدةهذهأثناءوفى

وفيجحورما.عدىالترابمنمداخنتبنيكما،مرات

.مرةلاخربجلدهاتلقيالمداخنتلك

ويوجدأوروبا،فيانزيزانمنأنواععدةوتعيش

حشرةمنواحدنوعيعي!شبينما،الإفريقيةبالقارةمعظمها

جنوبفيالجديدةبالغابة،البريطانيةالجزرفيالجبليالزيز

باعواتساع،سم2الجبلىالزيزحشرةطولويبلغإنجلترا.

بالسرخس.أساساتتغذىأنهاويعتقد،سم5جناحها

يبلغحتىتنموضخمةلثمجرةالأصيكياكيرثون

ولأوراقها.سمأ..منأكترهاوقم!إم04حواليطولها

والرحية!.مسننةحافاتالشكلقلبيةأو،الكبيرةالبيضية

داتالأوراقتبير(اليمينإلىأعلاه)الصورةالأمريكىالزيزفونأوراق

كالحلد.المتيرالخشىالقلفتميناليسار(إلىاصورة)واالممسمةالأطراف

مصدرالعطرةالرائحةذاتالصفراءأزهارهافىالموجود

ملمساللخشبتجعلالقلففيالمصغرةوالألياف.للعسل

وناعمخفيففهوخشبهاأماكالجلد.ومتيناخشنا

الفينيسيةواسشائروالأثاتالخشبيةالقشرةلعملويستخدم

ولب.النباتيوالفحموالنجارةالنح!!عسلوصناديق

تبييضه.السهلومنطريالزيزفون

فالبصرياتعلمفيبهيقصدالضوفياكءح

عبرمرورهبعدجيدةبصورةسركزأنفيأضوءاشعاع

تقاطععخدالتامالتركيزيحدث.مرأةمنسهانع!طأوعدسة

الزيغمننوعانوهناك.واحدةنقطةفيالضوءأشعة

اللوني.والزيغالكرويالزيغ:الانحرافأوالضوئي

تعطيكراتمنأجزاءتعدالتيالمراياأووالعدسات

ضوئيةلأشعةشعاعانعكسوإذاالضوء.لأشعةكرويازيغا

مركزمنتنعكسالتيالأشعةفإن،مقعرةمراةمنمتوازية

.االشكلانظر-)ف(النقطةفيبعضابعضهاتقطعالمرآة

بعضابعضهاتقطعالمركزمنبعيداتنع!ضالتيوالأشعة

الوهمىالخطويسمى.س!إلمرآةمنقريبةنقاطفي

.اللاذعالتركيزمنالنقاطهذهبينيجمعالذي

منسطحعلىسطعإذالامعاخطااللاذعيظهر

الشمسأشعةتسطعحين،المثالسبيلوعلى.السطوح

الجزءإلىوتمتداللإنمنلكوبالمفتوحالأعلىالجزءعبر

.المراةبدورللكوبالداخليالجزءيقوم،المنحنيالداخلي

شكلعلىاللبنعلىدنعكسالضوءفإنلذلكونتيجة

علىواحدةلامعةنقطةوتظهرزيغ،ودون،لاذعانحناء

الل!ت.

وتركزكرويا.زيغاكذدكالمحدبةالعدساتتظهر

مقارنةالعدسةعنبعيداالعدسةو!عطتمرالتيالضوءأشعة

حوافها.)الش!!طريقعنالعدسةخلالتمرالتيبالألثسعة

علىالشكلفإنتصويرالةداخلالعدمعةكانتوإذا2(.



307الدينجعال،الزيلعي

لالةفإن،الصورةتوضحولكى.واضحغيريكونالفيلم

فقطيسصحالحماجزأوالموقفتسمىصغيرةفتحةالتصوير

أفيلم.اإلىتصلكىالعدصمةمركزعبرالأشعةبمرور

الفيلم،منواحدةنقطةعلىتتركزالأشعةفإنوهكذا

.وتتفئالصورة

فىللض!وءملونةأشعةعدةفشلفهواللونيالزيغأما

وحين3(.الشكل)انظر.عدسةدأخلمرورهابعدالتركيز

داخل--الألوانكلمنيتكونالذي-الأبيضالضوءيمر

أضوء،اأشعةتحنيالعدسةتلكفإن،العدساتإحدى

الجهةعلىبعضابعضهاالضوءأشمعةتعاكسوهكذا

الألوانمنأكثرالبنفسجيةالأشعةوتنحني.الأخرى

تنحني،)ب(.النقطةعندالعدسةمنقريباوتتركزالأخرى

بعيدافىوترعالانحناءمندرجةبأقلالحمراءالأشعةخيوط

ليالألوانالضوءأشعةوتركز-)ر(النقطةعندالعدسةمن

)ر(.و)ب(بننقاطعندالأخرى

الأطكي،الزيغالزئيسمىمنثالثنوعوهنالك

الزيغويحد!طالتركيز.فيالضوءاشعةبفشللهلاشأن

التيوالما-ةالأرضحركةبينتوليفةنتيجةالفلكي

مرآةفيكرويزيغ(:1)شكل

الشعاعخيوطتتركزلا.مقعرة

طولعلىل!صواحدةنقطةفي

فإنهالذلكونتيجة.البؤريالخط

.الكاويالإنحناءتكون

مرآةفيكرويزيغ2(:)شكل

أشعةتبسأنيحب.محدبة

عمردةمحت!لمسافاتالضوء

لافإنهالذلكونتيجة،العدسة

بصجمنها.واحدةنقطةفيتلتقي

--كاكا---كاكار/؟لا-/!ءكا؟ءكاكاكاكاء-لأ؟كاكاوكاتن

أشعةدزتتر.المفردةالعدساتفىيحدثاللونيالزيغ)3(:شكل

نقاطعاىالطويلةالأحمرالضوءوأشةالقصيرةالبمفسجيةالصوء

النقطتين.هاتينبينالأخرىالألوانوتتركز.مختلفة

.تلسكوبداخليمرلكينجممنالقادمالضوءيستغرقها

يوجهأنيمكنمراقبأيفإنثابتةالأرضكانتفإذا

تتحركالأرضولكن.بعينهنجمإلىمباشرةالتلسكوب

الأعلىالطرفمنالضوءمرورلحظةالتاسكوبويتحرك

ئميلأنلابدالمراقبفإنولذا.عدستهإلىللتلسكوب

داخلالأشمعةخيوطتمرحتىخفيفةبصورةالتلسكوب

لذلكونتيجة.داخلهتسقطأنمنبدلآالتلسكوبعدسة

وتسمى.الحقيقيموضعهليسموضعفييظهرالنجمفإن

الزيغ.زاويةالوضعينهذينبينالفرقزاوية

.المراة،العدسة:أيضاانظر

دونيلماكجبالسلسلةقممأحدزيلجبل.!جيلريل،

.ام،531ارتفاعهيبلغأستراليا.فيالشماليةالمقاطعةفى

الاتجاهفىسبرنجزأليسعنويبعدس!إلبحر،فوق

المقاطعة.فيجبلأعلىويعد.كم403بحواليالشمالي

أمريكىفيزيافط.م(4691-981)8ليورللارد،

حيث،النوويةالطاقةتطويرعلىعملواالذينالروادمن

طريقةإلىالتوصلفيرميإنريكومعحاونبالتاممتطاع

النهايةفيللحصولواليورانيوم،الكربونمنكللترتيب

.ام429عامفيذلكوتم،ذاتىلوويمفاعلعلى

ويوصنمازيلاردمنكلزارام939عاميوليووفي

إلىبالكتابةبدورهقامالذي،أينشتاينألبرتالعالمفجنر

داعيا،روزفلتفرانكلينالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيس

أدىالذيالأمر،النوويةالطاقةبرامجدعمإلىالحكومة

النووية.القنبلةتطويرإلىذلكبعد

أمريكيامواطناوأصبحبالمجر،بودابعستفيزيلاردولد

فيفجنروشماركأم،439عامفيالجنسيةباكتسابه

السلميةالأغراضفيالذرةاستخدامجائزةعلىالحصول

.أم959عامفي

-؟هـ،762-؟)الدينجمال،الزيلعي

بنيوسفبناللهعبدمحمدأبوالدينحمالأم(.036

زيلع،إلىنسبةالزيلعي،الحنفيموسىبنأيوببنمحمد

متقنحافظ)إثيوبيا(.الحبشةساحلعلىبلدةوهى

.محدث

وابن،التركمانىالدينوعلاء،الزيلعيالفخرمنسمع

بهواعتنىالحديثوطلبوبرعوتفقهراحد.وغيرعقيل

الكشا!وأحاديثالهدايةأحاديثخرجأنإدى

بالغا.استيعاباذلكفاستوعب

الكتبمطالعةفىيرافقهالعراقيالحافظوكان

بتخريجها.اعتنياقدكاناالتيالكتبلتخريج،الحدلمجية

التيوالأحاديثالإحياءأحاديثبتخريجيقومفالعراقي
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لةآ،يلفونلزا407

بتخريجيقوموالزيلعي،الأبوابفىانترمذيإليهايشير

منهماكلفكان،للزمخشريوالكشافالهدايةأحاديث

الله.رحمهوفاتهكانتأنإلىالاخر.يعين

وهوالهدايةلأحاديثالرايةنصب:مصنفاتهمن

.مطوع

بصفةالموسيقيةالزيلفونآلةتتكون.اول،الزيلفون

مشابهإطارفيالمنتظمةالقضبانمنعددمنرئيسية

ذاتقضيبا44لهاالزيلفونآلاتومعظمالبيانو.لمفاتيح

معظمأنكما.موسيقيةثمانيةفواصل5.3يساويمدى

بعضهاولكنالورد،خشبمنقضبانلهاالزيلفونآلات

بمدقينالالةقضبانالموسيقييدق.بلامشيكيةقضبانله

أنبوبوهناكألانكسار.سرلغقاسصوتلإحداث

تعملالمطخاتوهذه.قضيبكلتحتمطنةيسمىمعدنى

ويمكن.القضباندقمنالناتجةالأصواتتضخيمعلى

مختلفةأنواعباستعمالالنغماتنوعفيتغييراتإحداث

المطاطية.اوالبلاستيكيةالمدقاتمن

الزيلفون،آلةنشأتمتىأوأينبالضبطأحديعرفلا

شكلااستخدمواالمدونالتاريخقبلفيماالناسولكن

.الميلاديعشرالسادسالقرنخلالالالةبهذهشبيها

وأكبيرةفرقفىموسيقيونالانالزيلفونآلةعلىويعزف

الأوركسترا.فرقفىموسيقيونأوصغيرة

فيزيائىعالمم(.4391-)1865بييتر،ريمان

التحليلمجالفيلاكتشافاتهمشهوراأصبح،هولندي

الآنعليهيطلقماام698عامفيزيماناكتشف.الطيفي

إلىدخولهانتيجةالطيفخطوطتجزؤأي،زيمانظاهرة

نظريةوضعوقد.ظاهرة،ريمانأنظر:.مغنطسيمجال

وعالمانلورنتزأنطونهندريكالفيزيائيالظاهرةهذه

عامللفيزياءنوبلجائزةالعلماءهؤلاءاقتسموقد.آخران

ويستطيع.أنطونهندريكلورنتز،:انظر.م2091

المغنطسيالمجالقوةقياسزيمانظاهرةخلالمنالفل!جون

فيزيمانولد.الأخرىالنجومأوس!إلشمسعلى

بهولندا.زيلاندبمدينةزونيمير

بييترالهولنديالطبيعةعالملاحظ.ظاهرة،ردمان

.أم698عاممرةلأولزيمانتأثيرأوزيمانظاهرةزيمان

فىللفهموءمصدريو!عندماالطفخطوطتجزؤوهي

عندماالضوئىالطيفخطوطوتنشأ.مغنطيسيمجال

طاقةمستوىإلىطاقةمستوىمنالذرةإلكتروناتتنتقل

الطاقةمعستوياتإلىالطفخطوطنمطويشيرآخر.

فىالذراتتدخلعندماتتجزأالخطوطلأن،بالذرات

الطاقةمستوياتأنزيمانظاهرةوتفيد.مغنطجسيمجال

.تغيرتقدبالذرة

زيمانظاهرةأهميةمدىالإدراكتمامالعلماءيدركولم

نظريةاكتشفتحينالعشرينالقرنعشرينياتحتى

يدرسواأنالفيزياءعلماءويستطع.الكمميكانيكا

بهاالموجودةوالإلكتروناتللذراتالمغنطيسيةالخصائص

وتستخدم.المتجزئةالطيفخطوطملاحظةخلالمن

والنويات.الجزجاتدراسةفيأيضاالظاهرة

زين،الصائغابنانظر:.الصائعبنالدينزين

الدين.

الدين.زينالمنير،ابنانظر:المئير.بنالدينزين

هـ،987-)208المصريالحنفيالدينزين

أبوالعدل.الدينزينقطلوبغابنقاسمام(.-474ا993

صغيرا.القرآنحفظفقيهمؤرخمحدثالجمالىالسودوني

عديدةفنونفيكثيرةمؤلفاتله.بالمناصبكثيرايهتملم

حجر؟ابننخبةشرح،للعراقيالألفيةشرححاشيةمنها:

فيالأربعينبمالأصولفىالبزدويأحاديثتخريج

الحسن،بنمحمدبروايةا!لوطأرجالبمالدينأصول

سننبمالشافعيومسندالموطأ،منكلرجالوزوائد

كثير.وغيرهاالستةعلىالدارقطني

أبوالحافظ،العراقيأنظر:.العراقيالدينزين

الدين.نور،الهيثميبمالفف!ل

ام369،اهـ-)5ء3علىبنالعابدينزين

.ام879عاممنبدءاالتونسيةالجمهوريةرئيس(.-

الثانويبالمعهدالثانويتعليمهوتلقى.سوسةبحمامولد

ببعضوقامالدستوريةالشبيبةصفوففيانخرط.بسوسة

الدراسةمنفصلهإلىأدىمماللاستعمارالمعاديةالنشاطات

مجموعةضمنفرنساإلىأرسل.التونسيةالمعاهدفى

الأسلحةبمختلفمختصةبمدرسةالتحقحيثزملائه

نالكما.المؤسسةهذهشهادةوأحرزبفرنساسيربسان

سورمانبشالونالمدفعيةمدرسةمنأخرىشهادات

مدفعيةومدرسة،والأمنللاستعلامالعلياوالمدرسة)فرنسا(

أحرزكما.المتحدةبالولاياتللطائراتالمضادةالميدان

.الإلكترونياتفىمختصمهندسشهادةأيفخا

علىمشرفاالأركانبقيادةشماباضابطاالمهنيةحياتهبدأ

بعدعينثم،ام749إلى891ءعاممنالعسكريالأمن

ديسمبروفي،بالرباطالتونسيةبالسفارةعكسرياملحقاذلك

قصيرةفترةبعدالوطنيللأمنعامامديراعينأم779



علىبنالعابدينزين

عين،م0891أبريلوفى.الوطنيالدفاعوزيربديوانقضاها

.سنواتأربععملحيثبوارسو،التونسيةللجمهوريةسفيرا

أ)وطني.للأمنعامامديراجديدمنعينأم،849وفي

للأمندولةكاتبسمينفسهاالسنةمنألثمهرتسعةوبعد

الأمنوزيممنصبإلى8591عامفيوارتقى،الوطني

عاموؤتي.م8691عامللداخليةليزيراأصبحثم.الوطنى

وأصبحالداخليةبوزارةواحتفظ،أولوزيراعين،ام879

.الدستوريألاشتراكىللحزبعاماأمينا

،سةررعليبنالعابدينزينالأولالوزيرتولى

من95لمالفصلعلىبناءام879نوفمبر7يومالجمهورية

الأولالوزيريتولىأنعلىينصالذيالتونسيالدستور

الجمهوهـية.رئيسوفاةأوعجزحالةفيالجمهوريةرئاسة

وهوبناتا،لثلاثوأبمتزوجعليبنالعابدينوزين

واجنبية.وطنيةأوسمةعدةعلىحاصل

الكاقيؤ.شهد،انظر:.الأبريأحمدبتريثب

هـ،2"-؟)المؤمنينأمجحش،بنتزينب

لىية.الأسرئاببنجحشبنتزينتم(.641-؟

بنتأمي!4أمهاكل!ف.اللهرسولزوجاتإحدى

ورقيفىانرقئوجهاعله!.اللهرسولعمة،عبدالمطلب

زيديدءىوكان.حارثةبنزيدزوجةقبلهوكانتهـ.3

507الغزاليزينب

ماوأبطل،التبنيالإسلامأبطل.بالتجنىوذلكمحمد،ابن

بأمرجحم!بنتزينب!س!الرسولتزوجلذا.عليه!رتب

قولفيهانزلالتىوهيالتبنيعادةعلىيقضىلكيلهالله

لكيزوجناكهاوطرامنهازيدقضىفلما):وجلعزالله

:الأحزابأدعيائهم!أزواجفىحرجالمؤمنينعلىلايكون

)زوجكنلضرائرها:وتقولبذلكتفخركانت37.

كانت(سماواتسبعفوقمناللهوزوجنيأهلوكن،

علىوتتصدقوتخرزتدبغ(؟صنعة)صاحبةعشاعا

وفاته.بعدبهلحاقاعتس!أزواجهأولكانت.المساكين

اللهرضي،الخطاببنعمرعليهاوصلىبالبقيعدفنت

عد!.النبيزوجاتانظر:.عنه

ق.هـ-)26المؤمنينأم،خزيمةبنتزينب

الحارثبنخزيمةبنتزينبم(.626-795هـ،4

مألها:يقالعلحذاللهرسولزوجاتإحدىالهلالية

بنعبيدةعندكانت.عليهمعطفهالشدةالمعساكينبم

تزوجهاشهيدا،ببدرقتلفلما.المطلبعبدبنالحارث

رسولمعهـعاشت4هـأو3سنةوذلكظ!ص!اللهرسول

صلى.ماتتثمالأقوالأكثرعلىأشهرثماليةط!.فالله

توفيتيومعمرهاوكان.بالبقيعودفنهاض!يهب!الرسولعليها

ف!.النبىزوجاتانظو:.سنة03

هـ،8-؟ووص!)اللهرسولمحمدبنتزينب

بناتهأكبروهىخويلد.بنتخديجةأمهام(.063-؟

العاصأبوخالتهاابنتزوجها.منهنتزوجمنوأولعدط،

ماتوأمامة.علئالهفولدت،النبوةقبلالعبشميالربيعابن

أبيبنعلىوتزوجهافكبرتأمامةاماصغيروهوعلي

قديمازينبأسلمتالزهراء.فاطمةوفاةبعدطالب

.الهجرةمنالثانيةالسنةفىالمدينةإلىمكةمنوهاجرت

الأسود.بنهباروهو،المشركينأحدروعهاهاجرتولما

العاصأبازوجهاالمسلمونأسر.فطرحتحاملاوكانت

أعطهاأمهاكانتقلادةفدائهفيفأرسلتبدر،غزوةفي

وردالأسيرفأطلقعديذ،الرسوللهافرقزواجها.يومإياها

مكةإلىعودتهعندزينبسبيليخليأنمقابل،القلادة

وكانت.السابعةالسنةفىزوجهاأجارتثم.ففعل

عددطاللهرسولكان.المدينةإلىوهجرتهإءملامهفىالسبب

ع!ط.محمدأنظر:غسلها.لكيفيةالنساءيوجهوفاتهاعند

زينب(.ام-179،أهـ-)336الئزاليريلب

الإسلاميةالسياسيةالحركةفينشطةعضوةالجبيليالغزالي

.الدعوةفيبالحماسةاشتوت.الإسلاميوالعالمبمصر

الإخوانجماعةقيامبدايةفيالبناحسنبالشيخالتقت

ودعوته.مواقفهوأيدتالمسلمين
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قرىإحدىفىوأررت

بمحافظةيعيشميت

تعهدهابمصر.الدقهلية

بحفظصغرهامنذأبوها

وحضورالكريمالقرآن

علىبالأزهرالدرسحلقات

فحفظتالعلماء،كباريد

وصارتواستوعبتعنهما

مم!والمسائلالدينبعلومفقيهة

ألاجتماعية.

الغزاليزينبجمعيةأنشأت

المسلمينالإخوانلحركةالتابعةالمسلماتالسيدات

مناقشةتبنتحيث،الأسبوعيةمجلتهاتحريرورأست

لالدينالمتعلقةالدينأمورمسائلوكافةالنسائيةالقضايا

وحاضرتالعالمبلادمعظمزارتكما،والسياسةوالحياة

ومعزعمائهامعمودةصداقاتوكونتمنهاكثيرفي

.هناكالموجودةال!سلاميةالجاليات

مذكراتهاوهوحياتيمنأيامكتابمؤلفاتهاأهممن

الاعتقالاتحملةضمنالسجنفيمودعةكانتأيام

عنهاأفرجحتى6491عاممصرفيحدثتالتيالسياممية

نحوكتابأيضاولهابمصر.رئا!شهفترةبدايةفيالسادات

أولوهوأم()599اللهكتابفينظراتجديدبمبعث

النبويةالأربعونبمامرأةبهتقومالكريمللقرآنكاملتفسير

التىوالاجتماعيةالدينيةالكتبمنذلكوغيرأم(.)599

والدينية.الاجتماعيةوقضاياهاالمسلمةالمرأةعقلتخاطب

.المسلمونالإخوان:أيضاان!

عاش،الإنسانيشبهأنهيعتقدمخلوقريئجالئرويس

البشريةالأجناسعلماءمع!ميعتقدكما-

وقد.مضتسنة000.075.1نحومنذ)الأنثروبولوجيا(

ليكيدوقلاسماريالأنثروبولوجياعالمةأكتشفت

أولدفايمن!قةفيللزينجانثروبسمتحجرةجمجمة

يعتبرالعلماءوبعض.ام9ء9عامتنزانياشماليجورج

التيالبدائيةالخلوقاتأنعلىالدلائلاولالكشفهذا

وقدإفريقيا.شرقيفيمايوماعاشتقدالإنسانتشبه

قدماأكثروقتفيوجدتالخلوقاتهذهأنالعلماءحدد

منزينجانثروبسكلمةوتتألفقبل.منقدرقدكانمما

أفريقياشرقيتعنىقديمةفارسيةكلمةوهىزينجالمقط!ن

.البشريالجنص!تعنييونانيةكلمةوهيوأنثروبس

عمرهمخلوقإلىالزينجانثروبسجمجمةوتنتمي

حجمهيقدربدماغويتمتععاما،18و16بينيتراوح

علىأطلقوقد.الحاليالبشريالدماغثلثبنحو

على،أسنانهلأنالبندقكسارةإنساناسمالزينجانثروبس

أكبركانتأنهاإلاالإنسانأسنانتشبهكونهامنالرغم

فيالنباتاتيأكلالخلوقهذاكانالبشر.بنىأسنانمن

النباتاتطحنجراءمنأسنانهتاكلتوقد،الغالب

سفكإلىيرجعذلكأنالعلماءمنالعديدويعتقد.الخشنة

اكتشفتفقدلحومها،علىللحصولالحيواناتدماء

الجمجمة.بجوارلحيواناتم!صسورةوعظامحجريةأدوات

مليوننحومنذانقرضقدالزينجانثروبسيكوننويرحبن

نأإفريقياجنوبفياللاحقةالاكتشافاتأفادتوقد

تشبهالتيالخلوقاتأنواعأحديمثلكانالزينجانثروبمر

عاموفى(.الجنوبي)القردأسترالوبيثكسوتدعىالإنسان

علىبواسيأسترالوبيثكساسماطلقام،679

الخلوقهذاأنالعلماءغالبيةويعتقدالزينجانثروبس.

لمالتيالأسترالوبيثكسفصائلمنفصيلةإلىينتمى

الكائناتإليهماوصلتإلىللوصوليكفيبماتتطور

التيدارويننظريةعلىيعتمدالزعموهذا.الحدسةالبشرية

الموسوعة.هذهفىالموادمنعددفيبطلانهاإيضاختم

الانتخاب،عائلة،ليكيبمالجنوبيالقرد:أيضاانظر

الطبيعى.

إغريقيجندي.م(.ق35ء-؟034)ريدهو!

عنألفهاالتيالكتبماقدمهوأهم.وكاتب،ومؤرح

الإغريقي.التاريخوعنسقراطالإغريقيالفيلسوف

،سقراطيدعلىودرسنبيلةلعائلةأثينافيزينفونولد

اهتمامهمنأكثرالعسكريةبالموضوعاتمهتماكانولكنه

بالفلسفة.

معركةفياخرونإغريقومغامرونزينفونحارب

الإغريقشكلفقد..مق104عامفارسفيكوناكسا

الذيالأصغرقورشالفارسىالأميربقيادةجيشمنجزءا

قتلوقد.الثانيأردشيرأخيهمنالعرلقعلىالاستيلاءأراد

ذلكبعدالإغريقالقادةجميعوقتل،المعركةفيقورلق

00001نحو-الأغريقبقيةتركوهكذا،قصير.بوقت

يقودهم،قائدبدونغريببلدفيمنقطعين-شخص

طابورزيفونوصفوقد.انسحابهمليقودزينفونفاختاروا

الحملةكتابهفيكم2و004طالالذيالانسحاب

العسكرية.

مقرباصديقازينفونأصبح،للوطنعودتهوبعد

آسيافيمعهوعمل،أجيسيلوس،أسبرطةبملكومعجبا

أراضيبمنحهزينفونالإسبرطيونكافأوقد.واليونان

فيماطردوهالإيلينيينولكن.إليسفيأوليمبيامنبالقرب

.ماتحيثكورنثإلىحينئذزينفونوانتقلبعد
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للتاريخالرئيسيالمصدرهيلانكا،زينفونكتابيعد

كتبه:وتخبرنام.362عامححى141عاممنال!غريقي

كتابهأنكما،سقراطعنالكثيرايرعتذاربمالحوادث

لفهمجدامهملأجيسيلوسورثائهأسبرطةدستور

أسبرطة.

ويكونس!*،بالرمزإليهيرمزكيميائيعنصرالزضن

وقد.الجويالغلافمنجزءمليون02كلمنجزءا

رامزيوليمالسيرالبريطانيانالكيمياءعالماالزينونأكتشف

ال!مناعةوتستخدم.ام898عامترأفرسوليموموريس

بضخدمكما،القويةالمصابئالكهربائيةملءفيالزينون

أدوأتوهي،الفقاعيةالحجرأتصناعةفيأيضا

النووية.الجسيماتلدراسةالفيزيائيونيستخدمها

ويمكن،طعمأورائحةأولونلهليسغازالزينون

الزينونتحفاعلولا.السائلالهواءمنعليهالحصول

خامل.غازأنهعلىيصنفولذا،الأخرىالموادمعبسهولة

ووزنه،45للزينونالذريوالعدد.الحاملالغازانظر:

اهـدرجة،م9،1115-انصهارهودرجة،92.131الذري

ش!رينمعمركباتالزينونويكون.م7015وأ-غليانه

الأكسجين.وغازالفلورغازهماكيميائيين

وليم.السير،رامزي:أيضاانظر

فيدمموف.م(.ق؟043-94؟)0الإلليزلئون

إيطاليا.بجنوبياليونانيةإيليامستعمرةفيعاش،يوناني

الذي!بارمنيدسالفيلسوفمعلمهمذهبعنزينوندافع

لا.يطالهودائمثابتشيءموجودهوماكلبأنآمن

نأتمتأنزينونحاولوقد.بارمنيدس:انظرالتغيير.

عدةصتمركباالشىءيكون)أنوالتعددوالتغيرالحركة

يطلقالجدلى!فىأسلوبازينوناستخدم.مستحيلأمرمواد(

منيكت!ت،الأسلوبوبهذاالمباشر.يخرالدليلعليه

مستحيلة.استنتاجاتمعارضيهاراء

الأق!،علىجدليةقضية04أنشأزينونأنويعتقد

تؤلفأالخلود.نصيبهاكانمنهافقطقضاياثحانيلكن

الباقيةالجدليةقضماياهأشهرالحركةحولالأربعمفارقاته

إحدىفيالحجةبسبيلزينونويجادل.ألانحتى

افىنححمارنهايةإلىيصلأنلايستطعالعداءأنمفارقاته

الم!حمارمنتصفإلىأولأيصلالعداءأنويذكرأبدا.

نهايةبلاوهكذا،الباقيةالمسافةمنتصفإلىذلكوبعد

الجدليةزينونقضاياوتثيرالمضمار.نهايةإلىيصلأندون

والفراغالزمنحولالعميقةالمسائلمنمجموعة

اهت!ساماترأسعلىمتربعةالقضاياهذهوتظل.واللانهاية

والعلماء.الفلاسفة

مؤمس!(..مق؟265-؟)335الوواقيزينون

سيشيوممدينةفيزينونولدأثينا.فيالرواقيةالفلسفة

تجارتهلكنتاجرا،الأصلفيكانأنهويذكر.قبرصبجزيرة

عامفيأثيناإلىورحلممتلكاتهكلفقدأنهكماتدهورت

وكانالفلسفةدرسحيثهناكزينونومكث..مق431

منهاشتقالذيالاسموهو،رواقفيبتلامذتهيلتقي

الرواقية.الفسلفةانظر:.الرواقيالمذهباسم

نأالمرءيحاولأنالحماقةمنأنزينونأدركولقد

عمياء.الةلمسيرةلايسيرفالكون،لرغباتهطبقاظروفهيشكل

فيهاويتحكمويوجههاالأشياءيهديإلهيإبداعولكنه

ولابد.وحسنطيبهوماكلإلىالنهايةفيلتصل

.الأحداثطبيعةمعرغباتهميوائموأأناضاسامنللعقلاء

والتحررالرغبةمنالتحررفىسعادتهمهؤلاءيجدولمموف

فييعيشونأنهمإدراكوفيوالاثامالشرورءنالخوفمن

الأشياء.يواجهالذيالإل!مإلغرضوانعسجامتناغم

هناكوازدهرترومافيالرواقيةالفلسفةانتشرتوقد

الميلاد.بعدالقرونمقعددطوال

الحدائقنباتاتمننوعالزينيةزهرةرهر؟.الزدئية،

نباتاتوتتخذمنها.نوعا61وهناك،المركبةالفصيلةمن

موطناالمتحدةالولاياتغربيوجنوبالمكسيكمنالزينية

تزهرالتيالحدائقنباتاتأحدالزينيةنباتاتأشهرومنلها.

الزينيةنباتساقينمووقدالزهور.منعديدةألوانا

أزهاروتتميز.سم06إلىطولهليصلالأزغبالجاسيء

والقرمزيوالأصفرالأحمراللونبدرجاتالزينيةنبات

جيدنحوعلىالزينيةنباتاتوتنمو.والبرونزيوالوردي

إنتاجهاويجودبالبذور،وتزرعالمشمسالدافئالمناخفي

.الصرفالجيدةالخصبةالتربةفي

.الزهرة:أيضاانظر

الشائعة.الحدائقأزهارمنالزينيةزهرة
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سينمائىمخرج(.-ام709)فريلى،زيئيمان

بالتصويرأفلامهتشتهرالمولد.نمساوي،الجنسيةأمريكي

الأكاديميةجائزةزينيماننالوقد.للشخصياتالجيد

أم(بم)539الأبدوالىالانمنفيلميهعنالأمريكية

المهمةأفلامهوتتضمنام(.)669العصورلكلرجل

البحثام(بم)449السابعالعبورفيلم:الأخرى

زفافحفلةفيعفموام(،059)الرجالأم(؟9)47

اوكلاهوماام(،)529الظهيرةأوجأم(بم)529

الغروبام(،رجال)589الراهبةقصةام(،9)ءه

جولياأم(بم)739مهمغيرشخصأم(؟)069

أم(.)779

العملتقنياتوتعلمبالنمسا،فيينافيزينيمانولد

باريس.الفرنسيةبالعاصمةيعملكانعندماالسنيمائي

عنزينيماننالوقد.ام929عامهوليودإلىوانتقل

الأكاديميةجائزةالأمهاتحياةقصيرةهيكمفيلمه

.ام389عامالأمريكية

مقاطعةوعاصمةسويسرافىمدينةأكبررلوريم

زيوريختقعكبير.وتحاريصناعىمركزوهي،زيوريخ

نهربمحاذاة،زيوريخبحيرةمنالشماليالطرفعلى

سكانوعدد،نسمة545.351سكانهاعدديبلغ.ليمان

نسمة.992/483حاضرتها

منالقديمالجزءفيالمعماريةالكنوزمنالكثيريقع

الوسطىالعصمورفىشميدتاكنيستينوتشمل،زيوريخ

التياجيوتواوفراوميونستركروسميونستركنيستاوهما

عليهاطلقماأو،الحرفيينطوائفبديعاترميمارممتها

قاعةوكذا،الوسطىالقرونفيوالصناعالتجارنقابات

فهوسترالق،بانهوفأما.الباروكنمطعلىالمبنيةالمدينة

جوانبهعلىتقعالمنظرحسنمشجرمشهورشمارع

عشر،التالمحالقرنأوائلفيالمشيدةالحجريةالقصور

والمحلاتالتأمينوشركاتالسويسريةالمصارفوتشغلها

المعهدزيوريخعمدارسوتشمل.الفخمةوالفنادق

أكبرتعدالتيزيوريخوجامعةللتقنيةالسويسري

سويسرا.جامعات

والمعداتالالاتزيوريخفيالمصنوعةالمنتجاتوتضم

أحدالمدينةتعدكما.والمنسوجاتأطذياعأوأجهزةوالورق

يقومحيث،للذهبالدوليةللتجارةومقراالعالميةالمراكز

زيوريخ.مصارففيالأموالبإيداعكثيرةدولمنأناس

.سويسرا:نظرا

التيالمستعمراتإحدىوجدت،الأثريةللدلائلوفقا

وعلىزيوريخمنالتارلبالقربقبلماعهودفىعاشت

،هناكحصونهمأحدالرومانشيدكما.البحيرةضفاف

،ام351عاموفي.الميلاديالثانيالقرننهايةفىوذلك

اتحادفيالاخرىالسويسريةالمناطقزيوربمعدخلت

الذيالسويسريالكونفيدراليالاتحادعليهأطلقسياسى

الصناعاتاسهمتوقدبعد.فيماالحديثةسويسراأصبح

أوائلفيزيوريخنموفيوالالاتللمنمسوجاتالجديدة

فقدتنمو،المدينةكانتحينوفىعشر.التاسعالقرن

لتحتضنليمانونهرزيوريخببحيرةالمحيطةالمنطقةاتسعت

.الصغيرةالوديان

قدسهوقد.اليونانيةالأساطيرفيالأعلىالحاكمريوس

يرعىالذيالأوحدالإلهواعتبروهماوقتفيالإغريق

اقترنوقد.الأسطورةتزعمماحمسبكلهال!صنشؤون

الأخيارشيببأنهوآمنوا،العدالةبمفهومالإغريقعندزيوس

إلهجوبيتربهاتصفبمايتصفوأنهالأشرار،ويعاقب

.قدراتمنالرومانقدماءعندالالهة

يذملتحرجلهيئةعلىزيوسالفنانونصوروقد

البلوطوشمجرةالصقرهىرموزهوكانتووقار.هيبة

والصاعقة.الملكيوالصولجان

أوليميا،حيرابمجوبيتر،،علمالأساطير،أيضا:انظر

الهة.،التيتانبمبرسيفوني،الأوليمبس
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